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RESUMO

Este trabalho procura demonstrar como os Marketings: Pessoal e de
Relacionamento em parceria com a Comunicação Publicitária, poderiam ser
estratégias que possibilitam a construção de uma imagem de celebridade e de uma
carreira artística de sucesso. Para tanto, discutiu-se nesta obra, conteúdos
relacionados ao entendimento do que vem a ser Comunicação, o Marketing assim
como duas de suas modalidades: os Marketings Pessoal e o de Relacionamento,
além dos termos Publicidade e Celebridade. Esta pesquisa acadêmica teve como
objeto de estudo a artista e cantora Ivete Sangalo, em que foram delineadas: sua
história de vida antes e depois da fama, assim como a trajetória de sua carreira
artística, e a visão de Fãs e Críticos nas áreas da Comunicação e do Marketing
sobre a mesma. As análises se deram mediante a leitura de estudiosos sobre os
temas abordados, pesquisa e observação de campo. Assim, percebendo-se que a
construção de uma imagem e manutenção de uma carreira artística, deve ser
baseada na Comunicação auxiliada por ações de Marketing, e que juntos com a
Publicidade venham possibilitar que a celebridade obtenha maior exposição na
mídia, tornando-se presente na mente do público, e consequentemente reforçando
suas propostas profissionais ao mesmo.

Palavras chave: Comunicação. Marketing. Publicidade. Celebridade. Ivete Sangalo.
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ABSTRACT

This paper demonstrates how marketings: Personal and Relationship in partnership
with Advertising Communication could be strategies that enable the construction of a
picture of a celebrity and career success. For both, it was discussed in this work,
content related to the understanding of what has to be communication, marketing as
well as two of its modalities: the marketings and Personal Relations, Advertising and
beyond the terms of celebrity. This academic research was to study the object artist
and singer Ivete Sangalo, which were outlined: a story of life before and after fame,
as well as the trajectory of his career, and the sight of fans and critics in the areas of
communication and Marketing on it. Analyses are given by the reading of scholars on
the topics covered, research and field observation. So, realizing that the image
building and maintaining a career, should be based on communication aided by
marketing actions, and that together with the Advertising will allow the celebrity to get
more media exposure, becoming present in the public mind, and thus enhancing their
professional proposals to it.

Keywords: Communication. Marketing. Advertising. Celebrities. Ivete Sangalo.
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INTRODUÇÃO
A Comunicação, existente desde os princípios da humanidade abriu
canais para o desenvolvimento de várias ferramentas que aperfeiçoam e reforçam
os processos comunicativos, lançando na sociedade a interação interpessoal entre
seus membros. Dentre suas variadas ferramentas, pode-se citar o Marketing e a
Publicidade.
Diante da importância de construir um trabalho acadêmico abrangendo
em seu tema “Os Marketings: Pessoal e de Relacionamento e a Comunicação
Publicitária, como estratégias para a construção da imagem da carreira artística de
Ivete Sangalo”, gerou-se o interesse de compreender os processos pelo qual passa
uma personalidade, quando a mesma está disposta a conquistar um público, através
da construção de sua imagem bem como a de uma carreira artística solidificada no
mercado.
Quando o assunto é Publicidade utilizando Celebridades, pode-se afirmar
que as campanhas são produzidas diretamente para um público-alvo, que vem
participando ativamente do processo de comunicação publicitária, já que as
mensagens são criadas intencionalmente para convencê-los a algo.
Em observação ao que vem sendo anunciado em vários meios e veículos
de comunicação, percebeu-se que Ivete Sangalo destacou-se entre suas várias
atuações em anúncios publicitários, de diferenciadas marcas e seguimentos, onde
segundo estudiosos presentes neste trabalho, a artista liderou o ranking de
exibições da sua imagem em 2012.
Diante das percepções no que se refere à Comunicação associada ao
Marketing expandido pela Publicidade, instigou-se a possibilidade da realização
desta pesquisa acadêmica dotada da seguinte interpelação: Se os Marketings:
Pessoal e de Relacionamento em parceria com a Comunicação Publicitária seriam
estratégias adequadas e funcionais para possibilitar a construção de uma imagem
de Celebridade e de uma carreira artística de sucesso?
Como objeto de estudo foi escolhido a artista e cantora brasileira, que
devido a sua popularidade, segundo críticos, é vista como uma das maiores
Celebridades do meio artístico, Ivete Sangalo.
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Esta pesquisa traz, por objetivo geral, explanar as consequências da
associação da Comunicação às estratégias de Marketing Pessoal e do Marketing de
Relacionamento juntamente com a Publicidade, quando um profissional pretende
criar uma imagem perante o público, e construir uma carreira artística bem sucedida
em cima dessa imagem, que pode levar a personalidade ser considerada uma
Celebridade.
A pesquisa desta obra traz em si um estudo de campo que tem por
importância apresentar como se deve utilizar a Comunicação Publicitária e o
Marketing juntamente com suas modalidades, a favor de um objetivo profissional
para que o mesmo alcance o sucesso.
De uma forma perceptiva, este trabalho engloba conteúdos relacionados
principalmente à Comunicação, Marketing e Publicidade, onde ambos se interligam
em prol dos resultados sobre o questionamento principal já citado no início deste
texto.
Essa pesquisa foi estruturada de maneira evolutiva e construtiva,
seguindo uma sequência lógica na coleta de dados, que seu deu através das
bibliografias que se enquadraram nas necessidades do projeto.
Para a elaboração do conteúdo deste trabalho, inicialmente foi necessário
recorrer a uma vasta busca de referências bibliográficas assinadas por diversos
autores, onde a maioria é de referência internacional como, por exemplo, “Philip
Kotler”.
Dentre os primeiros meios de pesquisa utilizados, pode-se citar: livros,
monografias, artigos científicos e jornalísticos, revistas, jornais e sites, ambos foram
às minas de onde se pôde obter as informações e citações relevantes, que estão
presentes na parte teórica deste trabalho acadêmico.
A seleção minuciosa de trechos retirados das fontes citadas acima, foram
escolhidas e ordenadas de forma a manter a linearidade do conteúdo.
Logo após, tornou-se necessário a aplicação da pesquisa de campo,
qualitativa estruturada, o segundo passo dado referente à busca por informações
bastante decisivas para o resultado da interrogação que circunda esta obra, dotada
da necessidade de ir a campo, coletar resultados por meio de questionários
aplicados à Assessoria de Imprensa de Ivete Sangalo, a profissionais das áreas da
Comunicação e do Marketing, aos Fãs desta artista e cantora bem como à própria
Ivete Sangalo.
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O processo externo da pesquisa se deu através de entrevistas moldadas
em fichas, indagando dados pessoais dos entrevistados, assim como os
questionamentos de interesse do entrevistador.

O método de coleta de dados

escolhido, foi em prol da facilitação da extração de informações.
Cada entrevistado escolhido foi antecipadamente informado sobre a
pesquisa e seus objetivos. Ao aceitar a participação, indicaram a melhor maneira de
atender às solicitações de resposta ao questionário, onde uns marcaram encontro
pessoal para preencher a ficha em manuscrito, outros preferiram responder por
telefone, e alguns acharam mais viável repassar as informações por e-mail, devido
ao tempo e rotina de cada participante.
Dispondo de todos os questionários respondidos, realizou-se a fase de
filtrar as respostas que seriam relevantes e se encaixassem ao perfil do trabalho,
prezando a conexão entre as opiniões do público, e a teoria presente nos capítulos
iniciais desta pesquisa.
Com esta obra acadêmica, visa-se contribuir, de maneira construtiva, na
sociedade, informando quais as etapas que um profissional deve percorrer para vir a
construir uma imagem positiva no mercado e, consequentemente, obter sucesso em
sua carreira profissional, seja ela artística ou não.
O presente trabalho está dividido em três capítulos, dando como ponto de
partida o Capítulo I, intitulado por: “Entendendo Comunicação e Marketing” em que
reúne a opinião de vários autores definindo a Comunicação, o Marketing, em
especial, duas de suas modalidade: o Marketing Pessoal e o Marketing de
Relacionamento, além da Publicidade, dando um embasamento sobre a relação
existente entre essas três teorias, assim como a apresentação de curiosidades como
a origem dessas palavras.
Passando para o segundo Capítulo, nomeado como: “Conhecendo Ivete
Sangalo”, encontram-se definições do que venha a ser Imagem, Fama, Sucesso e
Celebridade, levando em consideração suas ligações e diferenças a partir dos
conhecimentos de autores dedicados ao assunto.
Neste mesmo capítulo, é delineada uma abordagem aprofundada sobre a
trajetória da vida pessoal e carreira artística de Ivete Sangalo, antes da fama até os
dias atuais de 2012, ressaltando suas demais habilidades, evolução física e
estrutural, estrutura organizacional e algumas curiosidades sobre a mesma.
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Já no Capítulo III denominado: “A construção da imagem de celebridade e
da carreira artística de Ivete Sangalo, atrelada aos Marketings: Pessoal e de
Relacionamento e à Comunicação Publicitária”, encontram-se os resultados da
pesquisa de campo, qualitativa estruturada, onde Fãs, Jornalistas, Publicitários,
Marketólogos, Artistas Locais (cearenses) e a própria Ivete expressaram-se através
dos questionamentos dirigidos aos mesmos, com conteúdos referentes à imagem e
à carreira desta artista e cantora em questão.
Ao final, são apresentadas as Considerações Finais, a partir da análise de
todo material coletado, analisado e estudado. Logo a seguir poderá-se-a
compreender o que vem a ser Comunicação, Marketing, suas modalidades como o
Pessoal e o de Relacionamento bem como entender a Publicidade.
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1 ENTENDENDO COMUNICAÇÃO E MARKETING
O Marketing é a base, a parte que não aparece, mas
que sustenta a comunicação e suas
diversas formas.
Sylvia Meneghetti

1.1 Entendendo a Comunicação

Comunicação, um termo bastante utilizado, onde se percebe que, desde o
início das primeiras civilizações, esta já se fazia presente na sociedade, porém, até
os dias atuais, muitos não conseguem definí-la com precisão, talvez pelo fato de ser
algo bastante abrangente no meio social.
Barbosa (2001) afirma que o existir do homem só é possível por meio da
Comunicação, pois esta permeia por toda a vida humana, em qualquer lugar ou
momento, ou seja, pode-se dizer que onde há pessoas, comumente existirá
comunicação.
E, como é corriqueiro, sabe-se que possivelmente toda palavra deve
possuir seu traço histórico, sua origem, e no que tange à palavra Comunicação, não
seria diferente, pois conforme Barbosa (2001), este expõe que essa é uma palavra
derivada do latim comunicare, cujo significado seria “tornar comum”, “partilhar”,
“repartir”, “associar”, “trocar opiniões”, “conferenciar”.
Diante de todos esses sentidos mencionados, faz-se a sinalização de que
Comunicação vem implicar: participação, interação, troca de mensagens, emissão
ou recebimento de informações novas.
Barbosa (2001), ainda complementa seu argumento incrementando que
o conceito etimológico da palavra Comunicação vem introduzir a ideia de comunhão,
comunidade, pois a ação de comunicar vem significar o estabelecer a comunhão a
quem participa da comunidade através do intercâmbio de informações.
Para Meneghetti (2003, p. 20 e 39), Comunicação é:
[...] um processo social dinâmico, contínuo e complexo, que se apresenta no
dia-a-dia da organização em distintas dimensões. Comunicar é um termo
abrangente, um imenso guarda-chuva que abriga os mais diversos
processos de interação entre as pessoas ou os grupos de pessoas [...].
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A partir da definição de Barbosa (2001), no que se refere à Comunicação,
percebe-se que as reflexões da autora Meneghetti podem ser complementadas e
bem mais detalhadas, quando o autor citado no início deste parágrafo diz que a
comunicação abrange diferentes especializações como: o jornalismo impresso,
jornalismo áudio visual, a publicidade e a propaganda, o Marketing, relações
públicas, editoração, cinema, televisão, teatro, rádio, internet1 dentre outros que
implicam em funções, objetivos e métodos específicos.
Além de todas as áreas citadas acima e envolvidas pela Comunicação,
Weaver (1993 apud Barbosa, 2001) argumenta que, deve-se acrescentar que esta
ciência ou mesmo campo do saber, inclui também todos os procedimentos por meio
dos quais, uma mente pode afetar outra mente, sendo frisável ressaltar, que vem a
envolver não somente a linguagem escrita e oral, como também a música, as artes
pictóricas2, o teatro e o balé.
Para Barbosa (2001), o conceito de Comunicação interligado a todos
estes processos citados anteriormente, vem afirmar que por meio dos quais, as
pessoas conseguem influenciar outras pessoas.
Assim, pode-se dizer que todas as ações, pensadas e desenvolvidas,
bem como eventos de diversas naturezas têm aspectos comunicativos, que podem
ser percebidos por um ser humano.
Baseando-se no argumento anterior, pode-se afirmar que a comunicação
vem a ser um campo do saber abrangente e poderoso, proporcionando suporte para
outro campo, o Marketing, que atualmente tem sido utilizado como ferramenta
persuasiva para várias fatias de públicos com segmentos distintos.
Meneghetti (2003) explica que há relações e diferenças existentes entre
essas duas áreas, acima citadas, afirmando que a imagem de um iceberg3 ajuda a
compreender a relação entre Marketing e Comunicação como parte de um mesmo
1

Internet – Rede de computadores de alcance mundial, formada por inúmeras e diferentes máquinas
interconectadas em todo o mundo, que entre si trocam informações na forma de arquivos de textos,
sons e imagens digitalizadas, sendo considerada um sistema que interliga o mundo todo por meio de
uma rede de equipamentos eletrônicos (computadores, TVs, pagers, etc.). [...] gigantesca rede
mundial de comunicação informatizada, que possibilita a troca de informações, correio eletrônico,
acesso a banco de dados e conversas on-line entre usuários. (MOREIRA, ET AL., 1999, p. 211).
2

3

Artes Pictóricas – São artes que se referem à pintura. (XIMENES, 1999, p. 467).

Iceberg – Grande massa de gelo flutuante, que apresenta emerso apenas um décimo de seu
volume. (XIMENES, 1999, p. 336).
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corpo que passam pelo mesmo processo, sendo que, o Marketing vem a ser a base
do bloco de gelo, algo que inicialmente não é visível, mas que ao sustentar a ponta,
ou seja, a Comunicação esta vem tornar visível suas diversas formas, estratégias e
ações.
Concluindo sua explicação, Meneghetti (2003, p. 26) ressalta que “quanto
mais sólida for a base de planejamento e pesquisa proporcionada pelo Marketing,
mais efetivo será o resultado da comunicação” por meio de suas vias permanentes:
contato pessoal, publicações, propaganda, relações públicas ou Assessoria de
Imprensa.4
Logo a seguir poderá-se-a ampliar o teor de conhecimentos referentes ao
Marketing, que por muitos de seus estudiosos é tido como um processo social que
deve ou permite gerenciar e possibilitar necessidades, desejos, por meio de trocas
de valores, serviços ou mesmo produtos, sejam eles físicos, palpáveis, sejam
produtos que pensam, falam e têm história de vida, como o caso de políticos,
artistas, celebridades, etc.

1.2 Historicizando e Delineando o Marketing

Marketing, um termo, uma palavra, que, nos dias atuais, vem sendo
bastante citado pelas pessoas, fazendo parte do cotidiano da sociedade, sendo
relevante frisar conforme Tavares (2003), que é uma ação estratégica que já era
utilizada por nossos antepassados.
Ainda de acordo com o mesmo autor, na época do Império Romano,
estratégias de vendas, que podem ser nominadas como Marketing, já eram
utilizadas.
Um exemplo a ser citado seria o da própria Igreja Católica, que já se
comportava como um ponto comercial, levando seu público, composto por fiéis, a
objetivarem a salvação eterna e uma “vaga” ao lado de Deus.
Podendo-se citar também que a cruz era vista como um símbolo
comercializado servindo como ferramenta de transformação da percepção dos
4

Assessoria de Imprensa - Compreende o conjunto de estratégias e ações desenvolvidas com o
objetivo de estabelecer canais de comunicação entre uma empresa, entidade (organização patronal,
sindical, associação, partido político, ONG, universidade, instituto de pesquisa etc) ou mesmo uma
pessoa (um político, um empresário, um artista etc) , os meios de comunicação, em geral, e os
profissionais de imprensa, em particular ( SITE COMUNICACAOEMPRESARIAL.COM, 2013).
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desejos das pessoas em necessidades; o sino, por meio do som que exalava, era o
instrumento que chamava o povo para a compra de santos e medalhas.
Assim, desde os primórdios, conforme Tavares (2003), o Marketing já se
fazia presente por meio da religião e da fé, que até hoje vem a ser uma das
principais buscas dos seres humanos.
Meneghetti (2003) relata que este já era empregado nos Estados Unidos
(EUA) no início do século XX.
Tal informação vem a ser reafirmada por Richers (1982), quando diz que
a origem do Marketing, teve como berço os EUA, sua difusão pelo mundo foi
relativamente lenta e que, na Europa, este só começou a ser aceito após a Segunda
Guerra Mundial.
Para Cobra (2009), o Marketing também nasceu no coração do
capitalismo, nos EUA, mais precisamente na década de 1940. E, Richers (1982),
complementa que, depois de reconhecido na Europa e Estados Unidos, este novo
campo do saber veio a se ramificar em várias outras nações, bem como a brasileira.
Segundo Pinho (2008), foram nos anos 50 que, no Brasil, pode-se
vivenciar a chegada do Marketing, trazido pelas multinacionais norte-americanas e
européias que se instalaram neste país.
Richers (1982) vai além, quando afirma que, se faz possível até dizer que
o termo Marketing começou a ser empregado no Brasil, a partir de 1954, quando
uma missão norte americana, ministrada pelo professor Karl Boedecker, começou a
organizar os primeiros cursos de administração na Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da fundação Getulio Vargas.
Assim, Tavares (2003) diz que toda essa caminhada do Marketing por
vários anos em que o levou a perpassar por fatores históricos como: o mercantilismo
e a revolução industrial, favorecedores da movimentação do mercado, deram
oportunidade para que este viesse a se mostrar um pouco mais presente nas
relações entre clientes5 e empresas.

5

Clientes – Termo oriundo do século XX e segundo Swift (2001), cliente é quem compra e quem se
vale de serviços. Já Silva R. (2009, p. 2), amplia essa definição afirmando que cliente é aquela
pessoa, física ou jurídica, que recebe o impacto de produtos ou processos de uma organização, não
está se falando exclusivamente em quem compra ou consome alguma coisa, pois nem todas as
organizações existem para vender o que produzem. Em outras palavras, o que se quer dizer é que
tanto privadas têm clientes, como também os têm vários níveis de governo e as organizações sem
fins lucrativos.
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E, Mckenna (1994) diz que foram nos anos 90 que, o cliente transformouse no ponto focal do Marketing, em que esse passou a ter total poder de barganha6,
a movimentar e transformar o mercado.
Para Cobra e Brezzo (2010), falar do nascimento desta nova ciência, o
Marketing, seria o mesmo que criar controvérsias entre os diferentes autores, pois os
mesmos não costumam entrar em acordo nem sobre a época e bem menos sobre o
país de procedência, pois para alguns o Marketing é tão antigo quanto à própria
humanidade.
Mas, o que se pode resumir, conforme os mesmos autores, é que as
atividades de Marketing já eram realizadas, pensadas, há bastante tempo, mas que
seu estudo ganhou força, atenção, há poucas décadas, ou seja, tornou-se um
campo do saber recentemente.
Logo a seguir poderá-se-a entender o Marketing, termo já tão presente na
fala de muitos nos dias atuais, no que se referem: à sua etimologia, suas variadas
definições e duas de suas modalidades.
1.2.1 O Marketing Etimologicamente
Manhanelli (2004), ao expor seu conhecimento sobre a etimologia da
palavra Marketing, afirma que as diversas palavras estrangeiras quando chegam ao
Brasil são logo traduzidas com a intenção de decifrar seus significados, e que, com
esta palavra, não foi diferente.
Conforme este mesmo autor, Marketing vem a ser a junção da palavra
market com o sufixo ing, significando ‘mercado em ação’ ou ‘mercado em
movimento’.
Para Meneghetti (2003), o Marketing é um termo derivado de market
(“mercado” em inglês).
Já para Cobra (2009), esta expressão, o Marketing, pode ser tida como
anglo-saxônica, derivada do latim “mercare” em que se define como o ato de
comercializar produtos.

6

Poder de Barganha – Poder de participar de transações baseadas numa troca mútua de favores,
sobretudo em política. (XIMENES, 1999, p. 108).

19

Richers (1982) ainda comenta que, durante muitos anos as expressões
‘mercadologia’ e ‘mercadização’ no Brasil foram consideradas traduções que
definiam o que vinha a ser Marketing.
Barbosa (2001) complementa afirmando que houve várias propostas por
parte de alguns autores e profissionais no que se refere ao uso do neologismo
‘mercadologia’, ou da palavra ‘comercialização’, como possíveis alternativas,
voltadas para o idioma utilizado no Brasil, para explicitar esta, que para alguns
estudiosos, venha ser de origem inglesa e para outros, advinda do latim, o
Marketing.
Devendo-se frisar, conforme o mesmo autor, que esta expressão se
consagrou mesmo, pelo simples fato de seu usufruto e que já ganhou diversas
definições como poderá-se-a constatar logo a seguir.

1.2.2 O Marketing e suas Definições
O Marketing, conforme Richers (1982), “veio para ficar” e Andrade (2010),
vem complementando ao dizer que em meio à globalização, este vem a ser
considerado um conjunto de atividades sistemáticas, bastante fluentes no mercado,
que gera fluxo de venda, permite aplicar preços a produtos e serviços, além de
distribuí-los em praças adequadas para o público alvo ao qual se pretende atingir.
Para Manhanelli (2004), o Marketing é a ciência que estuda o movimento
do mercado e que esta não para de evoluir, possibilitando-se que esteja sempre
voltada para novas tendências e se atualizando juntamente com a globalização
mercadológica.
De acordo com Cobra (2009), o verdadeiro papel do Marketing seria o de
administrar a demanda de bens e serviços, bem como estimular o consumo destes
que, por suas características intrínsecas, venham atender as necessidades e
desejos específicos de determinadas pessoas.
Barbosa (2001) pensa Marketing como um conjunto de atividades que, a
partir dos estudos constantes sobre o consumidor, e das tendências do mercado,
possivelmente pode-se chegar à definição e fabricação de produtos ou serviços,
suas

composições,

distribuições

e

até

utilização

final,

compatibilização dos interesses do consumidor e da empresa.

na

busca

pela
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Este mesmo autor afirma que se permitir conhecer e compreender de
uma forma bem ampla o cliente, pode fazer com que o produto ou serviço se torne
adequado a esse e que estes venham a se vender por si mesmos.
Conforme Cobra (2009, p. 03), tal afirmação se faz fundamentada, pois a
seu ver:
[...] por melhor que seja o marketing de uma organização, dificilmente o
consumidor será induzido a comprar e consumir algo ofertado que não seja
de seu agrado e não esteja em consonância com seus desejos e
necessidades específicos.

Para Ogden e Crescitelli (2007), conceitualmente, o Marketing viria a ser,
uma ciência que estuda para entender e monitorar os mercados, considerado
também uma atividade organizacional ou um conjunto de processos que
viabilizariam

processos

como:

criar,

comunicar,

gerar

valores,

gerenciar

relacionamentos com clientes, mantendo os benefícios para todas as partes
envolvidas.
Cobra (2009) ressalta que a essência do Marketing vem ser o processo
de trocas, nas quais duas ou mais partes oferecem algo de valor para o outro, com o
objetivo de satisfazer necessidades e desejos, ou seja, fazer Marketing seria como
agradar os parceiros em uma união.
Os autores Ogden e Crescitelli (2007) entendem que se o Marketing for
um meio para satisfazer desejos e necessidades dos variados tipos de clientes,
possivelmente estes virão a se sentir felizes, além de tornar possíveis aumentos
consideráveis nos lucros do quem os levou à satisfação e felicidade.
Conforme estes mesmos autores, nos dias atuais, o conceito de
Marketing vai além da satisfação do cliente, pois se faz necessário que as
expectativas deste não devem ser só atendidas e sim superadas.
Já Cobra (2009), complementa quando diz que as pessoas se empolgam
ao falarem de Marketing e de seus impactos em suas vidas e nas de outros
indivíduos, que na verdade esse pode ser visto como algo excitante, pois o mesmo
combina ciência e arte de negócios com muitas disciplinas, dentre elas podem ser
citadas: economia, psicologia, antropologia, cultura, geografia, história, estatística,
etc.
Enfim, percebe-se que o Marketing não se restringe apenas no significado
da palavra, ele possui uma função no mercado englobando um contexto de

21

significados teóricos onde vários autores o definem com diferentes termos, porém
sinônimos entre si.
Percebe-se diante de tantas definições do que vem a ser Marketing, que
na verdade, conforme Manhanelli (2004), o significado deste é além do, se dizer,
simplesmente que Marketing significa venda, Publicidade ou Propaganda, que este
engloba uma série de aspectos que são utilizados em sua aplicação nas estratégias
dos seus variados segmentos.
Barbosa (2001) ainda complementa que nos últimos anos, conceituar
Marketing, tornou-se uma ação que requer abranger não somente o universo
empresarial em relação a produtos e serviços, mas também o fluxo e a aceitação
tanto do público, quanto do mercado, bem como da sociedade, no que tange ideias,
imagens, atributos, crenças, produtos culturais, mensagens institucionais, dentre
outros.
Assim, observa-se ainda que, ao ampliar o conceito de Marketing, este
tão recente campo do saber, chega-se à percepção de que o mesmo é importante
para todas as pessoas, das mais simples às mais sofisticadas, vem se
desenvolvendo, ao longo de várias décadas, em diversas modalidades, utilizando
tanto estratégias quanto procedimentos específicos, como é o caso do: Marketing
Pessoal e o Marketing de Relacionamento.
Podendo-se dizer que, ambas modalidades de Marketing, que serão
delineadas logo a seguir, possibilitam gerar relacionamentos positivos e de longa
duração, além de auxiliar na construção bem sucedida de uma carreira profissional.

1.2.3 Descrevendo o Marketing Pessoal

Entender que o Marketing, segundo o que afirma Madruga (2010), vem a
ser um conjunto de estratégias e ações que visam aumentar a aceitação e fortalecer
a imagem de pessoas, ideias, empresas, produtos, serviços, etc., pelo público em
geral, ou por determinado segmento desse público, pode-se direcionar o olhar para
uma de suas modalidades, denominada Marketing Pessoal, em que se destina
desenvolver ações para se trabalhar a imagem de alguém que vislumbra obter
sucesso pessoal e/ou profissional.
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Percebe-se conforme Jesus (2012) que o modelo de sociedade em que
se vive atualmente, vem ditando padrões de competitividade extremamente
elevados, em praticamente todas as áreas. Tanto em aspectos visuais, de
comunicação e de conhecimento, quanto em outros aparentemente secundários,
pequenas diferenças podem determinar o sucesso ou o fracasso.
Meyer et al. (2005) complementa que realmente esta sociedade vem
avaliando as pessoas não apenas em função dos resultados, mas também em
função da imagem que é projetada e da “embalagem”7 com que elas se apresentam,
percebe-se assim, que cada vez mais se faz necessário de acordo com Ritossa
(2009), a utilização por parte de cada individuo, do Marketing Pessoal.
Pois, segundo este mesmo autor, essa modalidade do Marketing vem a
ser um conjunto de ações planejadas que facilitam na obtenção do sucesso pessoal
e profissional, tanto para conquistar um novo posicionamento no mercado de
trabalho quanto para manter-se na posição atual.
Jesus (2012) declara que Marketing Pessoal pode ser definido como:
[...] uma estratégia individual para atrair e desenvolver contatos e
relacionamentos interessantes do ponto de vista pessoal e profissional, bem
como para dar visibilidade a características, habilidades e competências
relevantes na perspectiva da aceitação e do reconhecimento por parte de
outros.

.
Marketing Pessoal de acordo Schmidt (2012) é um tipo de técnica que
envolve tudo o que possa passar uma melhor imagem para as outras pessoas, vindo
a ser uma excelente forma de autopromoção, mas se mal desenvolvido pode vir
ocasionar um naufrágio na carreira.
É perceptível, de acordo com Jesus (2012), que o Marketing Pessoal
deixou de ser apenas um instrumento político, passando a abranger outras funções
para poder avançar em meio a essa verdadeira selva social em que se transformou
o capitalismo, auxiliando como uma ferramenta cada vez mais necessária na vida
profissional do indivíduo mais simples ao mais sofisticado.

7

Embalagem – É um elemento de importância decisiva na política de merchandising, pois além de
suas funções precípuas (proteger, transportar, estocar), serve também como meio (canal), para a
promoção do produto. (BARBOSA, 2001, p. 261). Devendo-se observar que no sentido em que esta
palavra foi empregada, a ela está impregnada uma metáfora referente à: roupas e aparência do
indivíduo.
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E Kotler (1978), incrementa relatando que o Marketing de Pessoas é uma
atividade primordial nas áreas da política, das celebridades e de todos os indivíduos
que em seu cotidiano buscam emprego.
Este autor ainda complementa dizendo que no Marketing Pessoal há um
grande esforço em se cultivar a atenção de um público assim como o interesse e a
preferência de um mercado alvo em relação a uma pessoa.
De acordo com Jesus (2012) a prática desta modalidade de Marketing,
seria um dos meios para se chegar ao caminho do sucesso e que esta se compõe
de elementos fundamentais, como:
 A qualidade do posicionamento emocional para com os outros;
 A Comunicação Interpessoal8;
 A montagem de uma rede de relacionamentos;
 O correto posicionamento da imagem;
 A prática de ações de apoio ajuda e incentivo para com os demais.
Ritossa (2009) ainda complementa dizendo que as ações de Marketing
Pessoal compreendem não só a divulgação de uma melhor imagem, mas também o
aprimoramento das deficiências do individuo e das qualidades do mesmo.
Mais detalhadamente Meyer et. al (2005), delineia o Marketing Pessoal
como um planejamento coerente dos 4 Ps: produto, preço, praça e promoção, onde
os mesmos são utilizados em produtos e serviços, sendo que neste tipo de
Marketing o produto é uma pessoa física.
Branco (2008) explicita sua opinião sobre o assunto, afirmando que o
Marketing Pessoal é um fator indispensável no atual contexto competitivo, sendo o
mesmo uma ferramenta que oferece a chance das pessoas exporem seus atributos,
competências e habilidades, onde organizações podem gerar maior visibilidade no
reconhecimento dos profissionais de forma mais eficiente e eficaz.
Dando continuidade ao comentário de Branco (2008), com relação à
importância do Marketing Pessoal para profissionais que atuam no mercado
Davidson (2003), complementa citando que o plano desta tipologia de Marketing é
um instrumento escrito e organizado que descreve a atual situação do profissional,
8

Comunicação Interpessoal – Nível de comunicação em que os papéis do emissor (fonte) e de
receptor (destino) são exercidos de modo recíproco por duas ou mais pessoas. (BARBOSA, 2001, p.
176).
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assim como as oportunidades e os problemas do mesmo, estabelecendo metas
específicas e realistas para a carreira.
Em palavras resumidas Milani (2001 apud BRANCO, 2008), simplifica o
que é conhecido por Marketing Pessoal, o considerando como a forma de divulgar
uma imagem diante das oportunidades para que outros possam integrá-la em seus
planos.
Por meio do que o autor acima mencionou, as palavras de Persona
(2012) informam mais amplamente o que vem a ser Marketing Pessoal, afirmando
que o mesmo é um conjunto de ações que ajudam uma pessoa a obter maior
sucesso na vida pessoal e profissional assim como nos relacionamentos em geral.
Enfim, de acordo com o site9 Mulher de Classe (2012), nos dias de hoje, o
Marketing Pessoal, tornou-se uma das ferramentas mais eficientes a fazer com que
pensamentos e atitudes, apresentação e comunicação, trabalhem a favor no
ambiente profissional.
Além desses detalhes, também se fazem presente nesta modalidade de
Marketing: o cuidado com a ética, a capacidade de liderar, a habilidade de se
automotivar e de motivar as pessoas à sua volta.
Conforme o site Empório do Sucesso (2012) há muitos profissionais que
ainda não acreditam na utilização do Marketing Pessoal, porém, a página virtual
revela que, a estratégia venha ser uma ferramenta fundamental no auxilio do
desenvolvimento de uma carreira profissional.
Com todo o delineamento dessa modalidade de Marketing e ao se
perceber que o mesmo, pode vir a possibilitar relacionamentos em geral, chega-se a
necessidade de entender o como se poderia chegar a relacionamentos positivos, daí
a perspectiva de se entender o Marketing de Relacionamento, que logo a seguir será
explicitado.

9

Site ou Website – Site em inglês significa sítio ou lugar. São páginas de visitação na Internet. É
como uma publicação na Web (termo inglês para teia e abreviação de World Wide Web – teia
mundial, a WWW, que é a “face gráfica” da Internet, com sua rede de páginas em HTML, imagens e
sons). Pode conter apenas uma página ou centenas de milhares; pode distribuir informações ou
então coletá-las; pode ser alimentado pelos visitantes ou por bancos de dados; pode ser pessoal ou
corporativo; pode ter, até mesmo, apenas links para outros sites. (SAMPAIO, 1999, p. 367).
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1.2.4 Marketing de Relacionamento

Para que uma ação de Marketing atinja com eficácia ao público, Lima
(2006) cita que buscar a satisfação total do cliente, é o passo inicial para caminhar
em direção ao Marketing de Relacionamento, pois observa-se que, sem dúvida, este
está bem mais exigente, visionário e em busca de qualidade total no que se refere
ao atendimento prestado, serviços e produtos ofertados.
Sendo assim, se faz necessário que quem quer que sejam esses
ofertadores, estes devem deixar de ser similares e virem a passar a ter diferenciais
que possam destacá-los entre seus concorrentes.
Gordon (1999 apud BOGMANN, 2000, p. 24), define o Marketing de
Relacionamento como o “processo contínuo de identificação e criação de novos
valores com clientes individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante
uma vida toda de parceria”.
Conforme Bogmann (2000, p. 24) a partir de reflexões de Kotler e
Armstrong, o “Marketing de Relacionamento significa criar, manter e acentuar sólidos
relacionamentos com os clientes e outros públicos’’ e que este está mais voltado
para as relações de longo prazo com o cliente.
Já Morgan & Hunt (1994 apud SILVA, R., 2002) afirmam que o Marketing
de Relacionamento é toda uma atividade que está direcionada a estabelecer,
desenvolver e manter trocas de relacionamentos de sucesso, entende-se que este,
venha ser um diferencial para atrair e manter esses clientes.
Acrescentando o que já foi mencionado pelos autores anteriores, de
acordo com Silva, R. (2002), o termo Marketing de Relacionamento foi cunhado por
Leonardo Berry10 em 1983, nos Estados Unidos e tem se espalhado pelo mundo.
Gummesson (2008), explica que esta modalidade de Marketing exige
valores diferentes que são baseados em relacionamentos e serviços para o
consumidor onde estes valores estabelecem que todos os clientes são individuais e
diferentes em variados aspectos.
Levando em consideração as relações entre empresa e público alvo, Lima
(2006) expressou sua opinião ao comentar que o Marketing de Relacionamento é
10

Leonardo Berry - Autor do artigo “Relationship Marketing of Services: perspective from 1983 and
2000” que com este escrito veio a lançar esta forma de atrair, realçar e intensificar o relacionamento
com clientes finais e passou a ser tido como um dos precursores do Marketing de Relacionamento no
mundo (MADRUGA, 2010).
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formado por estratégias adotadas pela empresa para manter relações mais estreitas
com seus clientes.
Levando-se em conta a afirmação de Lima (2006), o mesmo através de
suas pesquisas, concluiu que eventos como palestras, workshops11, shows
musicais, peças teatrais, dentre outros, são ótimas realizações para a empresa que
pretende firmar e manter relacionamentos com seu público.
O autor ainda relata que esta categoria de eventos pode ser utilizada
como manutenção de clientes antigos, a conquista de novos clientes e a
reaproximação de clientes inativos.
Segundo o site palavracruzada.com, em março de 2012, o Brasil contava
com cerca de oitenta milhões de pessoas com acesso a internet, onde, grande
maioria dos usuários, possuem contas em Redes Sociais12, e que as empresas
perceberam que a utilização de mídias sociais13 seria uma importante ferramenta
para o desenvolvimento do Marketing de Relacionamento com o público, através do
uso da internet, onde seu funcionamento será explicado a seguir.

1.2.4.1 Marketing de Relacionamento com o auxílio da Internet (ERelacionamento)

A boa relação com o cliente é um item muito importante para o bom
funcionamento do Marketing.
Vilha (2002) explana que a internet por meio do comércio eletrônico é
responsável pela criação de um tipo de consumidor com maior poder de decisão,
tendo em vista a quantidade de ofertas e a maneira que os produtos e serviços
chegam até ele.
A mesma autora sugere que as empresas deveriam mobilizar recursos
eficientes visando conquistar o público alvo, de maneira a empreender esforços de
11

Workshops - Evento que envolve participação e criatividade em que as pessoas envolvidas
opinam, sugerem e debatem para chegar a uma solução ou (no caso de um trabalho artístico) para
assimilar a técnica posta. (BARBOSA, 2001, p. 770).
12

Redes Sociais - Qualquer grupo que compartilhe de um interesse em comum, um ideal,
preferência, etc. (SITE NATANAELOLIVEIRA, 2012).
13

Mídias Sociais - Ferramentas online que são usadas para divulgar conteúdo ao mesmo tempo em
que permitem alguma relação com outras pessoas (SITE MIDIATISMO, 2012).
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Marketing englobando a gestão de relacionamentos que satisfaçam as expectativas
do consumidor o mais rapidamente possível.
O site tudosobremktdigital.com (2012), complementa as informações
acima, ao informar que, com a evolução da tecnologia e intensificação das mídias
sociais, se tornou necessário, que qualquer marca ou empresa, sem importar o seu
tamanho, tenha uma comunicação eficiente e direta com o seu consumidor.
Partindo da necessidade do gerenciamento do relacionamento com os
clientes, Zambon (2009) explana que é necessário compreender o E Relacionamento, mais conhecido como o relacionamento por meio eletrônico, que se
faz presente no cotidiano de muitas organizações sejam elas de pequeno, médio ou
grande porte.
O site palavracruzada.com (2012) veio ressaltar que as mídias sociais
favorecem o Marketing de Relacionamento quando apoiam as empresas a
personalizar produtos ou serviços a partir da opinião de seus consumidores, assim
como na identificação de novas tendências ou necessidades de seu mercado de
atuação.
O mesmo site também expõe que, o uso das mídias sociais tem
contribuído bastante para o relacionamento das empresas com seu público, quando
as estratégias de Marketing são utilizadas de forma correta.
Na página virtual tudosobremktdigital.com (2012), vem sendo ressaltado
que as Redes Sociais têm sido canais muito expressivos para o Marketing de
Relacionamento na internet, e que as mesmas já funcionam como um meio de
Comunicação, Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC, tira-dúvidas, ecommerce14, e até mesmo uma maneira direta de conquistar novos clientes.
Vilha (2002) cita benefícios do uso da internet nos esforços de Marketing
de Relacionamento, afirmando que a ação, melhora o reconhecimento da imagem,
maximiza o atendimento aos consumidores, aumenta a visibilidade da empresa,
possibilita a realização de transações, além de otimizar processos na organização.
Por fim, como já afirmava Meneghetti (2003) uma estratégia de Marketing,
por mais bem elaborada que seja, esta chegará ao seu destinatário, o cliente, por
14

E-Commerce - O E-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma modalidade
de comércio que realiza suas transações financeiras por meio de dispositivos e plataformas
eletrônicas, como computadores e celulares. Um exemplo deste tipo de comércio é comprar ou
vender produtos em lojas virtuais. (ECOMMERCENEWS.COM, 2012).

28

exemplo, de forma efetiva, se estiver ou for auxiliada por ferramentas da
Comunicação e, uma delas, vem a ser a Publicidade, tida e vista por muitos
comunicólogos, como essencial para a continuidade da mensagem. No tópico a
seguir, esta será delineada.

1.3 Publicidade

Vários autores, estudiosos, comunicólogos questionam sobre o que
venha a ser Publicidade, um termo que para Santos (2005), pode ser considerado
como uma atividade de promoção mais conhecida e percebida pelo público.
Etimologicamente

falando,

Pinho

(1990),

explica

que

a

palavra

Publicidade designava a princípio, o ato de tornar público e divulgar, que é uma
palavra que tem sua origem no latim “publicus” significando público, originando na
língua francesa o termo “publicité”.
Bigal (1999) em concordância com o autor acima, confirma que
Publicidade deriva de público do latim “publicus” designando a qualidade do que é
público, acrescentando no significado da palavra o ato de vulgarizar e de tornar
público um fato/ uma ideia.
Já Barbosa (2001) complementa ao afirmar que a palavra Publicidade é
calcada no francês, “publicité”, que foi registrada pela primeira vez em línguas
modernas pelo Dicionário da Academia Francesa com sentido jurídico (publicidade
de debates).
Ainda conforme Barbosa (2001), a Publicidade abrange o sentido de
divulgação, ou mesmo o de tornar público, informar, ou seja, no século XIX lhe foi
ampliado o princípio já designado, “o ato de divulgar”, para o também significado
comercial que expressa qualquer forma de divulgação de produtos ou serviços,
através de anúncios15 geralmente pagos e veiculados sob a responsabilidade de um
anunciante identificado, com objetivos de interesse comercial.
Santos (2005) acrescenta, delineando a Publicidade como todo processo
de planejamento, criação, produção, veiculação e avaliações de anúncios pagos e
assinados por organizações.

15

Anúncio – Ato de informar ao público qualquer assunto, através de notícias jornalísticas,
comunicados oficiais, mensagens publicitárias, avisos, etc. (BARBOSA, 2001, p. 32).
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O mesmo autor revela que no composto promocional, a “Publicidade é
toda a comunicação paga e não pessoal veiculada em meios de comunicação de
massa, visando apenas a divulgação de produtos como bens, serviços e ideias.”
Em complemento à opinião do autor anterior, Malanga (1976), diz que a
publicidade é o conjunto de técnicas de ação coletiva utilizada no sentido de
promover o lucro de uma atividade comercial, conquistando, aumentando ou
mantendo os clientes.
Malanga (1976), ainda cita que quando se divulga um produto aliado à
marca, faz-se publicidade. E não dado por satisfeito, este enriquece suas
explicações citando que a publicidade deve ser definida como arte de despertar no
público o desejo de compra, levando-o à ação.
Conforme Carvalho (2002, p. 18), “a palavra tem poder de criar e destruir,
de prometer e negar”, e baseando-se neste comentário, o autor alega que a
Publicidade se vale desse recurso como seu principal instrumento.
Bolinger (1980 apud CARVALHO 2002, p. 17), destaca que, “com o uso
de simples palavras, a Publicidade pode transformar um relógio em jóia, um carro
em símbolo de prestígio e um pântano em um paraíso tropical”.
Diante da interação que a comunicação possui a partir de suas diferentes
especializações como o Marketing, suas diversas modalidades e a Publicidade,
chegou-se à seguinte indagação: Se os Marketings: Pessoal e de Relacionamento e
a Comunicação Publicitária, são estratégias que possibilitam a construção de uma
imagem de sucesso levando a tornar uma pessoa em celebridade?
Entre as celebridades brasileiras, foi escolhida a artista baiana, Ivete
Sangalo, que há poucos anos vem conquistando também espaços, fama, a nível
internacional.
No capítulo seguinte poderá-se-a entender temáticas como: imagem,
sucesso, fama e celebridade além de ser realizado um delineamento sobre a vida de
Ivete Sangalo, antes e depois da fama, suas habilidades profissionais, toda sua
estrutura física, estrutural e organizacional, bem como algumas curiosidades sobre a
mesma.
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2

CONHECENDO IVETE SANGALO

Entro no palco concentrada só na música.
Mas alguém grita: Poderosa! E outro reforça: Gostosa!
Aí incorporo mesmo a maravilhosa.
Ivete Sangalo
2.1 Definindo Imagem

Em busca de definições sobre o que venha a ser imagem, pode-se chegar
às seguintes acepções como a de Santaella (2008), que aposta em um conceito que
divide a imagem em um campo semântico16 determinado por dois polos opostos,
sendo que um descreve imagem direta perceptível ou existente, já o outro contém
uma imagem mental simples que na ausência de estímulos visuais pode ser
evocada.
Por sua vez, Ornellas (2006), salienta que a imagem vem da ação de
emergir com a função de tornar presente o que está ausente.
Já Aumont (1993), relata sobre a imagem simbólica, descrevendo que
esta é quem representa coisas abstratas. E o mesmo autor acrescenta, comentando
que: “o valor simbólico de uma imagem é mais do que qualquer outro”.
Complementando o que já foi mencionado anteriormente, Aumont (1993,
p. 64), declara que: “reconhecer alguma coisa em uma imagem é identificar, pelo
menos em parte, o que nela é visto com alguma coisa que se vê ou se pode ver no
real”.
Finalizando as informações sobre imagem, Aumont (2004) afirma que
esta cresce por si mesma, vivendo uma vida própria, com tendência ao infinito e
conduzindo ao absoluto, por ser uma forma de pensamento autônomo e diferente do
verbal.
Assim, chega-se à concepção de que imagem, nada mais é conforme
Barbosa (2001, p. 376 a 377):
[...] uma representação mental, consciente ou não, formada a partir de
vivências, lembranças e percepções passadas e passíveis de serem
modificadas por novas experiências. As imagens afetam atitudes e opiniões
16

Campo Semântico – É o conjunto das significações assumidas por uma palavra e as relações que
podem estabelecer entre os termos. (INFOPÉDIA, 2012).
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de um indivíduo ou grupo de indivíduos, mas podem também ser
influenciadas e modificadas por atitudes e opiniões.

Por fim, Barbosa (2001) ainda afirma que a imagem pode passar por
avaliações por meio de técnicas de pesquisa e eventualmente modificada ou mesmo
reforçada a partir de campanhas de Marketing, de Publicidade e de Propaganda17.
Logo a seguir, serão delineados: o que vem a ser sucesso e fama,
construídos por meio de uma imagem bem trabalhada e divulgada.

2.2 Diferenciando Sucesso e Fama

Delinear, entender o que vem a ser sucesso e encontrar o caminho para
se chegar ao mesmo, parte-se do princípio conforme Wong (2006), que as pessoas
possuem conhecimentos que caminham juntamente com a confiança, e que o
autoconhecimento gera autoconfiança, sendo esta considerada a característica mais
importante para se alcançar o tão desejado êxito, ou mesmo sucesso.
Falando-se sobre o conceito de sucesso, Almeida (2011), relata que não
há uma definição clara sobre a palavra, mas para Shinyashiki (1997), o verdadeiro
sucesso é satisfazer a ânsia de felicidade cumprindo a vocação do ser humano ser
feliz.
Complementando as palavras de Shinyashiki, Ekeren (2001) ressalta que
a pessoa considerada um sucesso, desfruta a vida aproveitando o máximo dela,
ajudando os outros a fazerem o mesmo.
Ainda Ekeren (2001, p. 147), afirma que “o sucesso é como uma
sensação individual de realização e satisfação, alinhada a um desejo de continuar
crescendo”.
Segundo Pahl (1997), o conceito de sucesso não deve ser confundido
com o conceito de fama, onde esta inevitavelmente é restrito a uma minoria.
O mesmo autor relatou que a fama propicia gratificação, e que é preciso ir
além dela para lograr18 a satisfação do sucesso.

17

Propaganda – Termo usado geralmente com outra denominação, publicidade. Mas que na
verdade inclui objetivos ideológicos, comerciais, etc., e já a publicidade abrange o sentido de
divulgação, informar, tornar público, sem que isso implique necessariamente persuasão. (BARBOSA,
2001, p. 598).
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Já Diesendruck (2000), descreveu que enquanto a fama se define por
uma qualidade genérica sendo ela positiva ou negativa, o prestígio seria uma
distinção baseada quase sempre em personalidade e sucesso.
Para conceituar fama Coelho (1999 apud ZOVIN, 2010 p. 31), citou que o
conceito da palavra é uma versão moderna de construção do renome. Já Osho
(1999) acrescentou que a fama é mais fácil de ser alcançada quando o indivíduo é
violentamente competitivo.
De acordo com Oliveira (2009) a corrida pela fama ganha cada vez mais
concorrentes, onde muitos deles alcançam o tão sonhado sucesso, já outros o
conseguem, mas, com vida útil pouco durável, ou seja, um sucesso passageiro.
Englobando as pessoas físicas que buscam fama e sucesso, Arantes
(2009) expressa que alguns famosos principalmente os que se consideram
místicos19, parecem acreditar terem sido abençoados com o alcance da fama
intermediado por uma força maior.
Munido por uma visão mais realista sobre o alcance da fama, Oliveira
(2009) explicita que a fama das celebridades é construída pelo próprio público. E
para Tuzzo (2005) esta vem a ser como um grande ingrediente de sustentação da
mídia atual.
Assim, tendo-se chegado à distinção de sucesso e fama, percebe-se que
ainda se faz necessário, também saber discernir o que vem a ser o termo
celebridade, que logo a seguir será delineado, por meio das visões de vários
estudiosos desta temática.

2.3. Delineando Celebridade

No que se refere à palavra celebridade, percebe-se que, dia após dia,
esta vem sendo bastante utilizada no vocabulário de profissionais da Comunicação
Social.
Na intenção de conceituar esta palavra, Ximenes (2000, p. 153), afirma
que a mesma é sinônimo de “pessoa celebre, famosa e de grande notoriedade”.

18

Lograr – Conseguir o que se deseja. Tirar lucro. Enganar, Iludir ardilosamente. (ROCHA, 1931, p.
379).
19

Místicos – que trata da vida espiritual. (RODRIGUES, 2009, p. 233).
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Já Oliveira (2009), acrescenta que celebridade é a pessoa que se
destaca em sua área de atuação, exercendo seu ofício de maneira notável e
talentosa, mas sendo fruto de uma carreira que pode ser passageira nos meios de
comunicação.
Kalil (2008) descreve celebridade como uma pessoa que recebe a
atenção da mídia e atrai a curiosidade de muitos outros indivíduos por algum espaço
de tempo, seja por ter contribuído positivamente com algum benefício à sociedade
assim como pode ter feito algo contra a mesma.
A autora acima ainda ressalta que a celebridade pode ir aos mais
diversos locais, vestida da maneira que bem entender, e, mesmo assim, não virá ser
barrada.
Kalil (2008) também expõe que a celebridade pode dar escândalos, bem
como exigir as melhores suítes de hotéis, atrasar horas e horas, colocar a mão nas
câmeras ignorando os repórteres, e mesmo assim, por ser celebridade, sempre
receberá homenagens por parte da mídia, não possuindo prazo de validade.
Em concordância com Kalil, Paviani (2003), abrange o conceito de
celebridade como sendo a aceitação de determinada personalidade ou um grupo
que se admite ser valioso para a humanidade.
Oliveira (2009) complementa que o público vê nas celebridades a imagem
de pessoas privilegiadas, lindas, ricas e capazes de conseguir tudo que almejam
para suas vidas.
Para Tancer (2009) as celebridades são como pessoas que exercem um
fascínio mais intenso em alguns indivíduos do que em outros.
Todavia, Jones (2002), explica que, por meio de alguns estudos, chegouse à descoberta de que mesmo as personalidades com muita credibilidade, não
possuem uma influência universal perante a sociedade.
Porém, de acordo com Oliveira (2009), a celebridade é capaz de impor
comportamentos e alterar costumes no público seguidor, assim como suas palavras
possuem um peso maior do que as mesmas coisas ditas por uma pessoa comum.
Gomes (2008) complementa ao afirmar que pessoas são consideradas
celebridades, quando possuem garantia da alta visibilidade na sociedade.
Concretizando os relatos sobre celebridade, Dunn (2007) comenta,
ousadamente, que pessoas famosas são como “bala puxa-puxa”, elas só são
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flexíveis e maleáveis por um breve momento, e depois se tornam seres humanos
fechados e desagradáveis.
Dentre vários exemplos de pessoas que conseguiram construir uma
imagem positiva perante o público, especialmente, o brasileiro, que são tidas como
personalidades de sucesso, que obtiveram fama e tornaram-se celebridades, está
Ivete Sangalo, uma artista de origem baiana e que chegou, a conquistar espaço
internacional.
Logo a seguir, poderá-se-a conhecer bem mais esta mulher que expõe
seu dom, sua arte de cantar.

2.4 Ivete Sangalo - Antes da Fama e do Sucesso

Conhecer Ivete Maria Dias de Sangalo, ou mesmo, Ivete Sangalo, que
segundo entrevista20 realizada com sua Assessora de Imprensa Marcela Oliva, Ivete
é considerada uma das maiores artistas da música brasileira dos últimos tempos, se
faz necessário traçar toda sua trajetória de vida.
Ivete Sangalo, filha de Maria Ivete Sangalo e Alsos Sangalo (ambos
falecidos), irmã de Mônica, Cinthia, Marco (já falecido), Jesus e Ricardo Sangalo, é
uma cantora brasileira de vários gêneros musicais como: Axé 21, Samba22, Reggae23,
MPB24, Pop-Rock25 e Pop26, de acordo com Marcela Oliva, Assessora de Imprensa
20

Observação – Verificar questionário da entrevista realizada com a Assessoria de Imprensa de
Ivete Sangalo, no anexo A.1.
21

Axé - Gênero musical que surgiu na Bahia, década de 1980, durante as folias do carnaval de
Salvador. É uma mistura de ritmos musicais como o frevo pernambucano, maracatu, reggae e forró.
(SITE SIGNIFICADOS, 2012).
22

Samba - Gênero musical, do qual deriva um tipo de dança de raízes africanas (Angola), surgido no
Brasil e considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras (WIKIPÉDIA,
2012).
23

Reggae - Gênero musical que tem suas origens na Jamaica. É uma mistura de vários estilos e
gêneros musicais: música folclórica da Jamaica, ritmos africanos, ska e calipso (SITE SUA
PESQUISA, 2012).
24

MPB - Surgiu ainda no período colonial brasileiro, a partir da mistura de vários estilos como: os
sons de origem africana, fanfarras militares, músicas religiosas e músicas eruditas européias (SITE
SUA PESQUISA, 2012).
25

Pop - Rock - É um subgênero do rock, num estilo popular, com atitudes mais calmas, um som
suave (WIKIPÉDIA, 2012).
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da própria artista. Ivete iniciou sua carreira artística, oficialmente em 1993, e perdura
até os dias atuais, totalizando-se 19 anos em 2012.
Conforme Marcela Oliva, integrante da equipe de Assessoria de Imprensa
de Ivete que disponibilizou via e-mails27, todas as informações necessárias para a
construção e realização deste trabalho acadêmico, Ivete Sangalo é uma artista
dotada de aptidões para: vocal, violão, guitarra, piano e percussão.
Nascida em vinte e sete de maio do ano de 1972, na cidade de Juazeiro
do estado da Bahia, localizado na região Nordeste do Brasil, Ivete Sangalo foi criada
em uma família de músicos, onde começou a cantar ainda criança, em
apresentações na sua escola primária, juntamente com seu irmão Jesus Sangalo,
que aproveitava os intervalos para tocar violão.
Em entrevista concedida ao programa Fantástico, da emissora de TV
brasileira, Rede Globo, em 12 de fevereiro de 2012, no quadro “O que vi da vida”
Ivete Sangalo relatou que seu amor pela música vem desde os tempos de criança,
que seu pai estava sempre com um violão e sua mãe cozinhava cantando.
Segundo Marcela Oliva, Assessora de Imprensa de Ivete Sangalo, a
cantora vivenciou, em sua adolescência, acontecimentos conturbados, dentre os
tais, o falecimento de seu pai Alsus Sangalo, que exercia a profissão de joalheiro, e
após isto, sua família teve que encontrar uma forma de sustento, o que a levou ir em
busca de emprego, chegando a trabalhar como modelo e vendedora, em uma loja
de um shopping em Salvador.
Para Ivete Sangalo de acordo com o site Wikipédia 2012, seus primeiros
trabalhos, além de lhe auxiliar a levar ajuda financeira para sua casa, também lhe
possibilitaram divulgar as marmitas que sua mãe passou a vender após a morte de
seu pai.
Dentre os fatos relatados no que se refere à vida artística de Ivete
Sangalo, sua Assessora de Impressa, Marcela Oliva, confirmou que aos dezessete
anos a cantora deu início à sua carreira musical, cantando em barzinhos de
Salvador e municípios vizinhos.

26

Pop - Gênero musical que não apresenta um ritmo específico, mas um sistema de valores que
envolve espetáculo no palco, moda visual e empatia entre o público juvenil. É um tipo de música que
alcança um alto número de vendas e/ou execuções (SITE SLIDE SHARE, 2012).
27

E-mail – Tecnologia que possibilita a troca de correspondências via computadores ligados em
redes. Também denominado como correio eletrônico. (BARBOSA. 2001, p. 194).
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Ainda conforme Marcela Oliva, a primeira apresentação de Ivete foi em
um bar localizado no bairro de Ondina em Salvador, levada por sua irmã Mônica
Sangalo que já tocava e cantava no estabelecimento.
A partir daí, Ivete passou cantar em outros locais, realizando shows em
cidades no interior da Bahia chegando a se apresentar no estado de Pernambuco.
Em sua cidade natal, Juazeiro da Bahia, Ivete Sangalo e seu sobrinho
Erlermilson Miguel, receberam o convite para abrir o show do cantor Geraldo
Azevedo, no Teatro do Centro de Cultura João Gilberto.
Desde o referido convite, Ivete Sangalo começou a dar seus primeiros
passos, enquanto artista, baiana e brasileira e, logo adiante, sua história de sucesso
será delineada destacando um pouco mais sobre suas habilidades profissionais, as
estruturas: físicas, estruturais e organizacionais que lhe dão suporte para todo
espetáculo que esta apresenta ao seu público.

2.5 A Trajetória da Carreira Artística de Ivete Sangalo

Ao se tratar da carreira de Ivete Sangalo, de acordo com o site Caco de
Telha da produtora ao qual a famosa é proprietária, a trajetória desta artista pode ser
resumida como sendo brilhante, que foi se expandindo pelo Brasil e angariando
muitas conquistas de prêmios bem como o sucesso foi alcançado.
Ainda conforme este mesmo site, Ivete Sangalo quebrou barreiras para
entrar em outros países, e, atualmente é considerada a cantora mais popular da
nação brasileira, assim como líder de vendas na indústria fonográfica nacional em
que vem arrastando multidões por onde passa, inclusive no exterior.
Segundo informações obtidas por meio de Marcela Oliva, Assessora de
Impressa de Ivete Sangalo, dentre os anos de 1993 e 1998 a célebre voltou a capital
baiana, Salvador e, logo foi convidada a se apresentar em um evento na cidade de
Morro do Chapéu.
Conforme Ivete Sangalo, em entrevista para a Revista Você S/A, no mês
de novembro de 2011, sua carreira musical deslanchou no ano de 1993, com o início
de seu reinado como vocalista da Banda Eva, onde permaneceu durante cinco anos
(até 1998) e lançou seis álbuns que venderam mais de cinco milhões de cópias.
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De acordo com sua Assessoria de Imprensa, aos poucos a Banda Eva
emplacou hits28 de sucesso nacional como: “Flores”, “Beleza Rara”, “Levada Louca”,
“Arerê”, dentre outros.
No ano de 1997, a Banda Eva, que tinha como vocalista Ivete Sangalo,
entrou para a história da música brasileira lançando o álbum “Banda Eva ao Vivo”,
chegando a vender mais de dois milhões de cópias, motivo que levou o grupo a
fazer trinta shows em um mês.
No ano de 1998, Ivete Sangalo realizou seu último trabalho gravado
como vocalista da Banda Eva, em que lançou o álbum “Eva, Você e Eu”.
Neste mesmo ano, conforme Marcela Oliva, Ivete foi privilegiada ao ser
convidada para apresentar o programa de televisão, Planeta Xuxa na Rede Globo,
em substituição à rainha dos baixinhos, que por sua vez estava de licença
maternidade.
Em 1999, Ivete se despediu da Banda Eva no final da quarta-feira de
cinzas, quando a mesma participou de seu último carnaval enquanto cantora da
banda.
Segundo a Assessoria de Imprensa, a crítica musical brasileira define
Ivete Sangalo como uma cantora dotada de uma voz grave e um pouco rouca, com
talento para interpretar músicas de estilos variados.
Por fim, para a Revista Você S/A (2011), quando Ivete decidiu sair da
Banda Eva, para seguir carreira solo29, a mesma já estava preparada para alçar
altos voos, dotados de muito sucesso.

2.5.1 Carreira Solo: O Início de uma Nova Fase para Ivete Sangalo

O início da trajetória solo de Ivete Sangalo, de acordo com sua Assessora
de Imprensa, Marcela Oliva e informações contidas no site oficial da cantora, se deu
em meados de 1999, considerado um ano especial para esta artista brasileira.

28

Hit – Íte (palavra inglesa) s.m. – o que tem bom resultado boas vendas ou muita popularidade =
êxito, sucesso. Plural: hits (PRIBERAM.COM, 2012).
29

Carreira Solo - Refere-se à carreira de um músico que canta ou toca instrumentos sozinho, ao
contrário de pertencer a um conjunto musical (WIKIPÉDIA, 2012).
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Entre abril e junho do mesmo ano, a artista baiana gravou seu primeiro
CD solo intitulado com seu próprio nome “Ivete Sangalo” emplacando grandes
sucessos como: “Canibal” que foi tema de sua primeira turnê30 solo, e a música
romântica “Se eu não te amasse tanto assim”.
Com esses hits Ivete Sangalo foi dando continuidade ao seu sucesso,
passando a percorrer o Brasil com seus shows, construindo sua história na música
nacional.
No ano 2000, Ivete gravou o segundo disco de sua carreira solo, intitulado
por “Beat Beleza” que foi tema de sua segunda turnê, onde a baiana fez dueto com
Gilberto Gil.
De acordo com o site oficial ivetesangalo.com (2012), a turnê deste
segundo álbum a nível nacional estreou em Salvador, cidade que sempre foi palco
de lançamento de todas as suas turnês.
Conforme Marcela Oliva, nesta mesma época, Ivete recebeu discos de
ouro, contribuindo para a expansão da música baiana pelo Brasil.
Já chegando ao ano 2001, o hit “Festa” trabalhado por Ivete, tornou-se
muito conhecido, sendo uma música que a concedeu o título do terceiro CD solo de
sua carreira.
Pode-se dizer que foi com essa canção, que Ivete veio a se consagrar
definitivamente, uma estrela ou mesmo uma das maiores artistas da música
nacional, pois no ano seguinte, em 2002 essa mesma canção prevalecia em alta na
preferência musical do povo brasileiro.
“Festa”, devido seu grau de popularidade, veio ser escolhida como hino
oficial da seleção brasileira pentacampeã de futebol, que foi recebida em Brasília
(DF) ao som de Ivete Sangalo cantando em cima de um trio elétrico na
comemoração da chegada do time ao Brasil.
Conforme sua Assessora de Imprensa, outras canções interpretadas por
Ivete também caíram no gosto popular. Ainda em 2002 por motivo de sucesso das
músicas românticas interpretadas por Ivete, a gravadora lançou a coleção “Se eu
não te amasse tanto assim” que reuniu, em seu repertório, as melhores músicas
românticas de Sangalo.
30

Turnê - Sf (tournée), viagem realizada com itinerário e visitas ou apresentações predeterminados,
geralmente de um artista, conferencista, companhia ou grupo de pessoas. (VERBETES.COM, 2012).
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Ivete Sangalo, em agosto de 2003, lançou seu quarto CD da carreira solo,
intitulado: “Clube Carnavalesco Inocentes em Progresso” que a permitiu levar para
todo o território brasileiro, sua quarta turnê nomeada por “Pier Bahia”, resultando no
seu recorde de público em um,

de seus shows, realizado em São Paulo, para

duzentas mil pessoas, que se locomoveram até o Parque do Ibirapuera na intenção
de prestigiá-la.
O carro chefe do disco citado acima foi a música “Sorte Grande”, mais
conhecida por “Poeira”, que virou hino da torcida do flamengo e das olimpíadas de
Atenas no ano de 2004.
Ainda neste mesmo ano, Ivete também recebeu o título de cidadã de
Salvador, foi convidada de honra para o especial de natal do cantor Roberto Carlos,
transmitido pela Rede Globo de Televisão. Lançou o CD e DVD “MTV Ao Vivo Ivete
Sangalo em Salvador”, comemorando uma década de sucesso enquanto cantora.
De acordo com seu site oficial (2012), esta artista baiana, realizou esse
show no estádio de futebol Fonte Nova, e seu registro em DVD vendeu mais de 700
mil cópias, tornando-se o DVD mais comprado do mundo e que a levou realizar sua
quinta turnê solo.
Também no ano de 2004, Ivete se apresentou pela primeira vez no
evento Rock in Rio Lisboa, iniciando a paixão dos lusitanos pela baiana.
Segundo a Assessora de Imprensa Marcela Oliva, e informações contidas
no site oficial da cantora, no ano de 2005, Ivete Sangalo gravou mais um CD solo,
batizado por “Supernovas”, lançado para o Brasil inteiro, inserindo no país um
sucesso bastante conhecido por “Abalou”, que caiu no gosto popular durante este
mesmo ano.
Em 2006, pode-se dizer que foi mais um ano de muito sucesso para Ivete,
pois esta estreou mais uma turnê, intitulada por “As Super Novas” que lhe angariou
prêmios de: melhor cantora do ano e de melhor música, com o hit romântico
“Quando a Chuva Passar” que atravessou a nação brasileira, para ser sucesso
também em Portugal.
Neste mesmo ano, Ivete realizou uma turnê pela Europa e novamente se
apresentou no Rock in Rio Lisboa, agitando novecentas mil pessoas, considerado o
maior público do evento.

40

Já findando o ano de 2006, Ivete Sangalo grava seu segundo DVD,
intitulado “Multishow ao Vivo – Ivete Sangalo no Maracanã”, reunindo oitenta mil
pessoas no estádio de futebol Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro.
Mas, este novo trabalho de Ivete só veio a ser lançado, segundo seu site
oficial (2012), em março de 2007, levando-o a se tornar tema de sua sétima turnê
solo, rendendo à mesma, 500 mil cópias na pré-venda por meio da internet.
De acordo com Marcela Oliva, o CD/DVD ao vivo “Ivete Sangalo no
Maracanã” entrou para o primeiro lugar top do Brasil pelo fato de no primeiro dia nas
lojas, o produto vir a atingir a marca de duzentas e cinquenta mil cópias vendidas em
algumas horas, acrescentando que em apenas 15 dias o CD foi contemplado com o
disco de platina.
Ainda no ano de 2007, Sangalo recebeu três prêmios Multishow nas
categorias de melhor cantora, CD e show.
O site oficial de Ivete Sangalo descreveu que em 2008 a artista recebeu o
primeiro Disco de Ouro Digital concedido a uma cantora na América Latina, pelos
mais de 50 mil downloads31 realizados de um dos seus maiores sucessos, a música
“Berimbau Metalizado”.
Também no ano de 2008, Ivete apostou em sua competência e inovou
lançando seu primeiro CD direcionado ao público infantil, nomeado “A casa
Amarela”, um trabalho realizado em parceria com o atual (2012) vocalista da Banda
Eva, Saulo Fernandes.
Tratando-se de prêmios, o site de Ivete e Marcela Oliva, não pouparam
esforços em explicitar que ainda no ano 2008, a famosa foi premiada novamente
pela Multishow, na categoria de melhor cantora.
O ano de 2009 foi considerado um ano especial na vida da baiana, pois a
mesma lançou um DVD diferente, com a participação de grandes nomes da música
brasileira que se dirigiram até sua residência para a gravação do registro intitulado
por “CD e DVD Pode Entrar: Multishow Registro”.
Segundo o site oficial de Ivete e sua Assessoria de Imprensa, sucessos
como “Agora eu já sei”, “Na base do beijo” e “Dalila”, ganharam potencialmente o
gosto popular.
31

Downloads – Transferência de dados ou programas de um computador para outros, por meio da
internet. (BARBOSA, 2001, p. 241).
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A canção “Dalila” foi eleita a música do carnaval 2009 no Troféu Dodô e
Osmar de Salvador, devido a sua popularização no país. A música virou tema da
oitava turnê solo da artista, denominada “Show Dalila Tour”, mas logo em seguida
Ivete já lança a “Turnê Mais”.
Ainda em 2009, Ivete Sangalo realizou o sonho da maternidade dando a
luz ao seu primeiro filho, chamado Marcelo Sangalo Cady, fruto de seu
relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.
Em dezessete de agosto de 2009, a artista recebeu quatro indicações ao
Grammy Latino32 nas categorias de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro,
melhor vídeo musical com o álbum “Pode Entrar”, melhor canção brasileira com a
mísica “Agora eu já sei”, e melhor álbum infantil com a “Veveta e Saulinho – A Casa
Amarela”.
Ainda nesse mesmo ano, Ivete Sangalo assinou contratos no campo
publicitário, pois a mesma em parceria com a rede de Lojas Riachuelo, veio a lançar
uma linha de roupas com a marca que levou seu nome “Ivete Sangalo”, com opções
de: calças, lingeries, blusas, moda praia e calçados.
O site oficial de Ivete juntamente com as confirmações de Marcela Oliva,
descreveu que sua carreira internacional deslanchou em maior proporção no ano
2010, principalmente quando a brasileira lançou sua décima turnê conhecida por
“Tour 2010”.
Entre gravação e lançamento do novo CD e DVD a cantora recebeu
vários prêmios, fez shows internacionais, além de um inenarrável destaque nas
redes sociais, vindo a atingir mais de um milhão de fãs no Twitter.33

32

Latin Grammy Awards (também chamados de Grammy Latino) - É uma premiação de música
latina, criada em 2000 pela Academia Latina de Artes e Ciências Discográficas (ALACD) dos Estados
Unidos para as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana de determinado ano.
Trata-se de uma versão latino-americana dos prêmios Grammy. A maioria dos prémios são dirigidos
aos artistas de lingua espanhola, e apenas uma pequena parte aos artistas nacionais. Antes de 2000
os artistas brasileiros, eram premiados no Grammy nas categorias Melhor Álbum de Música Mundo
Clássica e Melhor Àlbum de Música Mundo Contemporanêa. Equantos os demais artistas latinos
eram premiados com Melhor Àlbum Latino. A academia organizadora do Grammy Latino, National
Academy of Recording Arts and Sciences (em inglês), também é a academia organizadora dos
prêmios Grammy, nos Estados Unidos, e Juno no Canadá. (WIKIPÈDIA, 2012)
33

Twitter - É uma rede social e servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e
receber atualizações pessoais de outros contatos, em textos de até 140 caracteres. Os textos são
conhecidos como tweets, e podem ser enviados por meio do website do serviço, por SMS, por
celulares e etc. (SIGNIFICADOS.COM, 2012).
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Ainda em 2010, Ivete Sangalo fez apresentações abrindo os shows da
cantora norte americana Beyoncé, que estava em turnê pelo Brasil. Sangalo ainda
fez apresentações em Portugal e mais uma vez participou do Rock in Rio, sendo
considerada a única artista a se apresentar em todas as edições do evento, além de
obter o mérito de dividir o palco com Shakira e Jhon Mayer.
Em agosto do mesmo ano, a estrela embarcou para Nova York em prol
da concretização de mais um sonho, gravar seu quarto DVD de carreira solo na mais
famosa arena de shows do mundo, o Madison Square Garden.
O Projeto foi intitulado por “Multishow Ao vivo Ivete Sangalo no Madson
Square Garden”. Além do show em Nova York, a talentosa apresentou-se em Miami,
Worcester e Canadá.
No ano de 2011, o hit “Acelera Aê” gravado no DVD dos EUA, foi sucesso
nacional, tornando-se tema do carnaval da baiana com o título “ Hoje é dia de Ivete”,
Os prêmios de melhor cantora pela Band Folia e o Troféu Dodô e Osmar
em 2011 foram dedicados novamente a Ivete Sangalo, por seu bom desempenho no
carnaval de Salvador.
Conforme Marcela Oliva, até o lançamento do DVD gravado em 2010,
Ivete estava percorrendo o mundo com sua décima primeira turnê solo, intitulada por
“Festival de Verão Tour”
Após o lançamento do registro, gravado em Nova York, no ano 2011,
entrou em cena a décima segunda turnê de sua carreira solo batizada por “Turnê do
Madison”,
No Brasil, esse espetáculo de som, luz e efeitos tecnológicos, teve estreia
como de costume em Salvador no dia 27 de abril de 2011. Segundo o site
cacodetelha.com, as apresentações, desta turnê, aconteceram em 25 cidades do
país, podendo-se citar: São Paulo, Recife, Fortaleza, Jundiaí, Petrolina, Natal e
Vitória.
O ano 2011 foi marcado por turnês em Portugal nas cidades de Coimbra,
Porto e Lisboa.
Mais uma vez a cantora se apresentou como uma das principais atrações
do Rock In Rio 2011, que aconteceu no Rio de Janeiro, para um público de cem mil
pessoas.
Conforme seu site oficial, no ano de 2012 a cantora se fez presente com a
sua décima quarta apresentação em um dos maiores eventos realizados em
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Salvador, o “Festival de Verão”, que levou Ivete Sangalo a ser a única artista a se
apresentar nas quatorze edições do evento.
A música agitada “Quibelê”, gravada no DVD do Madson Square Garden
em 2010, foi o hit escolhido para trabalho no primeiro semestre de 2011, virando
sucesso na boca da população assim como a canção “ Eu nunca amei alguém como
eu te amei” trilha sonora da novela “Fina Estampa”, transmitida pela Rede Globo de
Televisão em horário nobre.
A Assessora de Imprensa de Ivete Sangalo, afirma que a carreira
internacional desta, cada vez mais vem ganhando força e dentre seus shows
nacionais, Marcela Oliva ressalta a apresentação, que a seu ver são de suma
importância para Ivete, citando como exemplo o evento que aconteceu em, 30 de
junho de 2012, na cidade de Fortaleza, capital do estado Ceará, em que também
esteve presente a cantora norte-americana Jennifer Lopez, um evento pré-inaugural
do mais novo Centro de Convenções, desse mesmo estado nordestino, em que o
palco, para receber tais artistas foi denominado de “Palco Divas”.
Segundo informações extraídas do site oficial de Ivete e sua Assessoria
de Imprensa, ainda em 2012, esta cantora, também empresária, apresentadora e
atriz, vem realizando a turnê denominada “International Tour Europa America
Latina”, além de lançar seu mais novo CD intitulado por “Real Fantasia” que
conforme a Assessoria de Imprensa de Ivete Sangalo a artista , no final do mês de
novembro do ano em curso, iniciará sua nova turnê também intitulada por “Real
Fantasia”.
A seguir, serão apresentadas as variadas habilidades profissionais de
Ivete Sangalo.

2.6 Habilidades Profissionais de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo, segundo sua Assessoria de Imprensa é considerada uma
mulher de grandes negócios e dotada de inúmeros talentos, pois além de cantar
para multidões, nos dias atuais atua, apresenta programas televisivos, é modelo e
também empresária.
De acordo com Marcela Oliva, Ivete já possui um amplo currículo na arte
da interpretação, onde a mesma incorporou vários personagens, em tramas
diferentes como as que seguem abaixo:
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 Brava Gente no ano de 2001, interpretando “Rosália”
 Escolinha do Barulho no ano 2001, interpretando “Professora”
 Sítio do Pica Pau Amarelo no ano 2001, interpretando “Cassia”
 Novela América no ano 2005, interpretando “Ela mesma”
 Novela Paraíso Tropical no ano 2007, interpretando “Ela mesma”
 As Brasileiras no ano 2012, interpretando “Raquel”
 Novela Cheias de Charme no ano 2012, interpretando “Ela mesma”
 Novela Gabriela no ano 2012, interpretando “Maria Machadão”
Baseando-se nas informações repassadas pela Assessora de Imprensa,
no cinema Ivete Sangalo contracenou em filmes nacionais como:
 Simão, o Fantasma Trapalhão no ano 1998, interpretando “Estrela”;
 Chame Gente – A história do trio elétrico no ano 2006, interpretando
“Ela mesma”;
 Xuxa Gêmeas no ano 2006, interpretando “Alice e Ela mesma”;
 E uma dublagem de um filme com animação 3D denominado: Ivete
Stellar e a Pedra da Luz, onde somente a voz da cantora, também atriz, foi utilizada.
Já enquanto apresentadora de televisão, no ano de 1998, a célebre
substituiu a apresentadora global, Xuxa Meneghel, em sua licença maternidade,
assumindo o comando do programa “Planeta Xuxa”.
Entre os anos 2005 e 2008, Ivete apresentou várias edições do programa
dominical “Estação Globo”. Ainda em 2008, a cantora foi apresentadora do “Especial
Ivete Sangalo ao vivo no Maracanã”, e em 2011 a musa homenageou a
apresentadora da Rede Globo de Televisão, Ana Maria Braga, apresentando o
Programa “Mais Você” especial de aniversário da global.
Segundo a Revista Você S/A (2011), a Celebridade Ivete Sangalo se
ocupa com outros empreendimentos como a sua produtora “Caco de Telha” em que
administra:
 Seu próprio trio elétrico
 Um bloco e camarote carnavalesco nomeado por “Cerveja e Cia”, o
qual detém franquias em várias capitais do Brasil;
 Também é sócia do “Bloco Coruja” e contém uma parceria como
“Bloco Cerveja & Coco” que se faz presente em alguns estados do nordeste
brasileiro, como Ceará e Rio Grande do Norte.
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Conforme Marcela Oliva, os blocos: “Coruja” e “Cerveja & Cia” são
sediados na capital Salvador.
Segundo a Revista Você S/A (2011), os projetos de Ivete Sangalo não
param por ai, pois a mesma vislumbra construir uma casa de shows em Salvador e
criar uma instituição filantrópica34 ligada à Fundação Xuxa Meneghel35, em alguma
cidade da Bahia, ainda não definida.
Em meio a tantos trabalhos realizados, a Assessoria de Imprensa
disponibilizou uma lista de premiações concedidas a Ivete Sangalo onde a mesma já
recebeu:
 1 Prêmio Multishow de Música Brasileira;
 2 Grammys Latino;
 3 Troféus Imprensa;
 4 Troféus Castro Alves;
 5 Troféus Band Folia;
 6 Premiações de Melhores do Ano do Faustão;
 7 Prêmios Jovem Brasileiro;
 8 Prêmios As Mulheres Mais Influentes do Brasil;
 10 Prêmios Brasileiro do Ano – Revista Isto é Dinheiro;
 11 Troféus Dodô e Osmar.
Mas, para se chegar ao sucesso, à fama, a todas essas premiações e o
reconhecimento nacional e até internacional, no mínimo exige da artista, no gabarito
de Ivete Sangalo, venha dispor de estruturas: física e organizacional para lhe dar
todo respaldo e subsidiá-la em suas aspirações, sonhos, desejos e metas.
Logo mais a seguir, poderá-se-a perpassar por toda estrutura que está
por trás da artista, Ivete Sangalo.

2.7 Evolução Física e Estrutural: Ivete Sangalo

34

Filantrópica – adjetivo de filantropia que significa amor à humanidade. Caridade. (FERREIRA,
1989, p. 236).
35

Fundação Xuxa Meneghel - É uma instituição filantrópica de interesse público, mantida por sua
presidente, Maria da Graça Xuxa Meneghel, além de receber doações de pessoas físicas e jurídicas,
que apóiam seu custeio. As atividades centrais são desenvolvidas em dois níveis: a nível comunitário,
por meio de trabalho de atendimento às crianças, adolescentes na região de Guaratiba e suas
famílias, e a nível nacional, advogando pela proteção, promoção e garantia dos direitos da infância e
da adolescência (SITE FUNDAÇÃO XUXA MENEGHEL, 2012).
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Marcela Oliva, ao ser interpelada sobre a estrutura física e estrutural para
que Ivete possa se apresentar, a mesma ressalta que a parte estrutural, depende do
tipo de show, se o mesmo se realizará em um trio elétrico ou em palco. E esta
definição segundo Marcela Oliva será de acordo com a decisão do contratante.
Para o transporte do material de show, ressaltou Marcela Oliva que, Ivete
Sangalo dispõe de duas carretas que encaminham todo equipamento de som,
iluminação entre os demais adereços característicos do cenário do palco da artista,
já os integrantes de sua banda, estes se deslocam por aviões e ônibus.
No que tange às apresentações em trios elétricos, Marcela Oliva, expõe
que não necessariamente estas venham acontecer no trio oficial da cantora.
De acordo com o site da emissora de televisão SBT (2012), Ivete
Sangalo, para seus deslocamentos, cumprir sua agenda, seus compromissos
profissionais, a mesma dispõe de um jatinho particular.
E em relação à comodidade, de ter à sua disposição esse meio de
transporte, afirma Ivete:
Eu tenho o privilégio, eu tenho a sorte de ter uma carreira maravilhosa e a
possibilidade de comprar um avião. Agora, eu vou te falar: é um luxo
necessário, o que aparentemente pode ser um luxo. Para mim, viabilizou mil
vezes o meu tempo, otimizou muito. Depois do avião, passei a ter mais
compromissos do que antes. Eu consigo bater uma bola boa. E agora,
depois da maternidade, então? (SITE SBT, 2012).

Enfim, mesmo dispondo de uma excelente estrutura física, Ivete também
necessita de todo um auxílio de profissionais de diversas áreas que a permitam
realizar, mensalmente, uma média de 8 a 12 apresentações, além de manter fiel
todos os seus fãs, que por admirá-la, já se conglomeram em 163 fã clubes, a título
de Brasil, bem como 12 fã clubes espalhados em países do exterior como: Portugal,
Argentina, Espanha, África, Itália, Estados Unidos.

2.8 Estrutura Organizacional: Ivete Sangalo

Segundo a Assessoria de Imprensa de Ivete Sangalo, gerenciada por
Marcela Oliva, a cantora baiana dispõe de uma estrutura organizacional, composta
por 34 profissionais distribuídos entre as seguintes funções:
 1 pré-produtor;
 1 produtor técnico;
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 1 light designer36;
 1 técnico de som;
 1 técnico de monitor;
 1 técnico de led37;
 4 holdies38;
 1 produtor de banda;
 6 bailarinos quando o show é em palco, se for em trio o ballet não
acompanha;
 13 músicos;
 1 produtor pessoal de Ivete;
 1 empresário;
 1 diretor artístico;
 1 assessora de imprensa.

2.9 Curiosidades sobre Ivete Sangalo (Ivete em números)

Conforme a Revista Você S/A (2011), Ivete Sangalo gasta seu dinheiro
com: joias, relógios, equipamentos de som de alta tecnologia, móveis e imóveis para
decoração, e a cantora ainda ressaltou: “Gasto pouquíssimo o meu dinheiro”.
Segundo essa mesma Revista, o patrimônio e os cachês de Ivete Sangalo
perpassam pelos seguintes valores:
 500 milhões de reais é o seu patrimônio estimado;

36

Light Designer ou Design de Iluminação - é a área do design que se ocupa dos projetos que
envolvem o uso da luz interna e externa dos ambientes, com fontes naturais e artificiais. Pode ser
atribuída também à profissão Designer de Iluminação, cujo planeja e esquematiza iluminação de
eventos, shows, residências e grandes construções. Para o profissional de Designer de Iluminação
uma ferramenta chamada mesa de luz ou Painel de Luzes, é necessário. (WIKIPEDIA, 2012).
37

Técnico de LED – Basicamente, é o responsável pela montagem, configuração e operação do
painel de LED, um tipo de equipamento encontrado, na maioria das vezes, no fundo de palcos de
shows projetando imagens. (BACKSTAGE, 2012).
38

Hold – s. alça; cabo; suporte. É o profissional que dá suporte à celebridade, no momento de sua
apresentação. (HOLLAENDER, 1994, p. 150).
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 500 000 a 750 000 reais é o cachê de um show;
 7,5 milhões é o lucro mensal de Ivete apenas com os shows;
 16 milhões de reais custa o jatinho particular da cantora;
 3,9 milhões de usuários fazem de Ivete a segunda brasileira mais
seguida do Twitter;
 5,5 milhões de CDs e DVDs vendidos em carreira solo;
Enfim, com tantos números, sejam referentes a prêmios, quantitativos de
shows, aparições em comerciais publicitários, valores arrecadados como um todo,
logo a seguir será explanado a maneira como o público e críticos enxergam a
imagem e carreira de Ivete Sangalo, visando desvendar sobre o que fez e faz, a
famosa, ser uma personalidade tão cobiçada no cenário artístico.
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3 A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE CELEBRIDADE E DA CARREIRA
ARTÍSTICA DE IVETE SANGALO, ATRELADA AOS MARKETINGS: PESSOAL E
DE RELACIONAMENTO E À COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA
“Eu jamais fiquei em casa pensando: ‘Ai, eu sou um sucesso. Meu disco está vendendo muito’.
Não. Vendeu, vendeu. Já passou, ficou na memória das pessoas.
Agora é trabalhar para começar tudo de novo.
Não sou simplesmente uma marca que está ali
e não precisa fazer mais nada.
Eu não quero parar por aqui”
Ivete Sangalo
Vislumbrando desvendar indagações sobre a imagem que Ivete Sangalo
transmite às pessoas, assim como se relaciona com seu público, além de seu poder
de persuasão por meio da publicidade, foi realizada uma pesquisa qualitativa
estruturada, que envolveu dentre os entrevistados, a própria cantora e artista em
estudo, sua Assessoria de Imprensa, seus fãs, que estão distribuídos em 175 fã
clubes, além de Jornalistas, Publicitários, Marketólogos39 e Artistas locais
(cearenses).
Logo a seguir, serão citadas algumas das principais ações de Marketing
Pessoal realizadas por Ivete Sangalo.

3.1 Ações de Marketing Pessoal aplicadas por Ivete Sangalo
A artista em foco, ao conceder uma entrevista40, via e-mail, para a
concretização deste trabalho acadêmico, afirmou que o Marketing Pessoal bem
como o de Relacionamento são ferramentas indispensáveis na divulgação de um
trabalho.
Para Ivete Sangalo,
[...] se um artista ou marca, tiver a possibilidade de unir o lado teórico de
profissionais que estudaram, com a finalidade de fazer uma campanha de
divulgação, deve fazer, essa união faz com que as novidades que os
artistas querem propor ao seu público, tornem-se conhecidas.

39

40

Marketólogos – Especialista em Marketing (SITE VERBETES.COM, 2012).

Observação - O questionário utilizado na entrevista com Ivete Sangalo está disponibilizado no
anexo A.4.
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Em participação do quadro televisivo “O que vi da vida” do programa
Fantástico, exibido pela Rede Globo em 12 de fevereiro de 2012, Ivete Sangalo citou
que: “Eu acho que a palavra que me rege é responsabilidade! Sou cumpridora da
minha palavra”.
Segundo a Revista Você S/A (2011), Ivete revelou que se preocupa em
dar o melhor para seu público a partir de cuidados como o de gravar seu DVD
internacional, sendo que antes levou toda a sua equipe, bem como ela mesma, a
fazerem um curso de inglês, subsidiado pela própria artista, que pretendia agregar a
qualidade comunicacional em seu projeto de carreira.
O comentário de Ivete complementou-se ao que foi informado acima,
quando a mesma opinou na entrevista, via e-mail, sobre as principais ações que
deveriam ser executadas para que uma celebridade pudesse manter-se em
destaque, ao longo de uma carreira de sucesso, onde Sangalo respondeu que “o
artista deveria cultivar sempre a vontade de estar inovando e levando novidades
para o público”.
Diante das informações acima, veio-se à notoriedade de que Ivete
Sangalo preocupa-se com a qualidade de seu trabalho, assim como de suas
apresentações, demonstrando comprometimento e responsabilidade com o público.
Estando ciente de seu compromisso com as pessoas que pagam para vê-la, Ivete
veio a revelar para a Revista Você S/A (2011), que investe seu dinheiro em
equipamentos de som de alta tecnologia, pois são assessórios indispensáveis que
ajudam a manter a qualidade de seu trabalho.
Quanto ao comportamento da cantora perante o público, Ivete chegou a
confessar, no quadro “O que vi da vida” exibido pelo programa Fantástico em
fevereiro de 2012, que: “Tento me comportar, muitas vezes eu tenho que me vigiar
para me comportar, eu tenho que me vigiar para não ficar intensa demais, eu sou
intensa”!
Com o interesse de Ivete Sangalo em apresentar o melhor de seu
trabalho ao público leva-se à compreensão de que todo esse empenho da artista
vislumbra um resultado advindo das pessoas e para que isso seja possível, é
necessário que Ivete possua um bom relacionamento com seu público. Em meio a
esse contexto, será demonstrado a seguir, a maneira que esta cantora, utiliza o
Marketing de Relacionamento em sua carreira artística.
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3.2 Ivete Sangalo e suas Ações de Marketing de Relacionamento

Tratando-se de seu relacionamento com os admiradores, Ivete Sangalo
veio a afirmar na entrevista, via e-mail, para este trabalho acadêmico, que seu
público é muito fiel, que se sente muito orgulhosa de manter uma relação bacana e
de respeito mútuo, tanto com seu grande número de fãs quanto com a imprensa.
Ivete ainda ressaltou que ambos são bastante atenciosos e interessados
em saber das novidades de sua carreira. No mesmo comentário a baiana citou: “Eu
sempre busquei levar meu trabalho com calma, priorizando a música e os fãs”.
No que se refere seu relacionamento com a imprensa, antes de continuar
expressando sobre sua familiaridade com o público que a segue, Ivete Sangalo
revela que é um relacionamento positivo, que ela se faz sentir a vontade até demais,
pois por inúmeras vezes, veio a posar, para fotos, sem maquiagem, não
considerando haver problemas, até porque, a mesma, se considera sem paciência
para passar, o dia todo, produzida.
Mesmo com essa revelação, Ivete Sangalo, ainda na entrevista via e-mail,
também expressou que adora ser vista e tida como artista, porque ela é de fato uma
artista:
Eu gosto, adoro estar na rua e as pessoas me reconhecerem, pedirem foto,
autógrafo. Mas isso tudo vem porque existe um trabalho que eu faço e que
as pessoas se identificam. Eu sou uma artista. (IVETE SANGALO, 2012)

Ao ser interpelada sobre os fãs que fazem tatuagens para homenageá-la,
Ivete Sangalo respondeu:
Alguns fãs tatuam meu autógrafo. Acho lindo. Fico lisonjeadíssima. É um ato
de coragem, da questão física e de levar para o resto da vida aquela
memória. E nossa relação é maravilhosa. Tenho um carinho enorme por eles.
(REVISTA QUEM, 2012).

Ivete Sangalo expôs na entrevista via e-mail, aplicada a partir deste
trabalho acadêmico, que sua relação com o público é tão legal e recíproca, que a
mesma se sente respeitada até mesmo nos momentos de intimidade.
Tratando-se da maneira que esta artista e cantora, Ivete Sangalo, faz
para manter seus relacionamentos, de forma intensa, especialmente com seus
inúmeros fãs, foi revelado pela mesma, na entrevista via e-mail, que tem a internet,
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sobretudo as redes sociais, como uma de suas principais ferramentas para chegar
ao feedback41 de seus fãs em relação ao seu trabalho, enquanto artista.
E, tal afirmação de Ivete Sangalo, pode ser comprovada, no que tange
sua presença na internet, bem como nas redes sociais, pois segundo o site
gazetaonline.globo, que divulgou que em setembro de 2012, a informação que esta
artista veio a atingir a marca de sete milhões de seguidores no Twitter, onde a
mesma se pronunciou postando na rede social, seus agradecimentos, citando as
seguintes palavras: "Pô, sete milhões! Seguidores, não. Amorecos, 'fafadinhos', só
os feras! Uma delícia. Obrigada".
Conforme os sites da Revista Exame (2012), e Tweetrank (2012), Ivete
Sangalo é a segunda brasileira mais seguida no Twitter, atingindo até novembro de
2012, seguidores que contabilizou em 7.287.368, número confirmado em acesso ao
seu Twitter oficial: @ivetesangalo.
Em nota divulgada pelo site wp.clicrbs.com, Ivete Sangalo revelou suas
conclusões sobre o Twitter quando disse:
"O Twitter é muito massa! Posso bater papo em tempo real com meus fãs,
reconhecê-los, agradecer os presentes e cartas, mandar beijos e conversar
sobre coisas que são importantes pra nós. Meus fãs merecem, e eu também,
esse contato tão especial e em tempo mais que real".

Segundo a Assessoria de Imprensa de Ivete, o microblog é atualizado e
mediado pela própria, com o auxílio da equipe de seu site, que periodicamente estão
se comunicando com os fãs seguidores, informando-os sobre os compromissos,
desejos, projetos, momentos e pensamentos da artista, que também posta fotos e
vídeos exclusivos na rede social em tempo real, na maior parte das vezes quando a
mesma está exercendo suas atividades profissionais.
Marcela Oliva, complementou que a atuação da famosa na rede social
facebook42 também é constante, destacando-se pela grande quantidade de pessoas
41

Feedback - Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a uma
determinado pedido ou acontecimento (SITE SIGNIFICADOS.COM, 2012).
42

Facebook - Rede social lançada em 2004, fundada por Mark Zuckerberg, estudante da
Universidade Harvard. Inicialmente, a adesão ao facebook era restrita apenas para estudantes da
Universidade Harvard, e logo foi a muitas universidades individuais. O facebook é gratuito para os
usuários e gera receita proveniente de publicidade, incluindo banners e grupos patrocinados. Os
usuários criam perfis que contêm fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas
e públicas entre si e participantes de grupos de amigos (SITE SIGNIFICADOS.COM, 2012).
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que acessam a página oficial de Ivete Sangalo, tornando-se membro do site de
relacionamentos, que até novembro de 2012, contabilizava com 2.671.254 de
internautas. “A página virtual se mantém atualizada diariamente pela própria Ivete,
juntamente com a equipe de seu site, onde são priorizadas as postagens de fotos,
anúncios e vídeos sobre as novidades da carreira desta artista brasileira”.
A partir de informações obtidas por meio da Assessoria de Imprensa e da
Central de Fãs de Ivete Sangalo, percebe-se que para um fã que deseja estar
sempre ciente dos compromissos da artista, assim como novidades de sua carreira e
alguns locais aonde venha estar para se apresentar, além das redes sociais, o
interessado pode cadastrar seu e-mail no site oficial da cantora, e desde então irá
passar a receber, na sua caixa de mensagens virtual, todas as informações
disponibilizadas para este fim.
Seguros, Ivete Sangalo e sua equipe, de que ela enquanto artista e
cantora possui um público satisfatório e que mantém um relacionamento sólido,
desde o ano de 1993, vem disponibilizando no site ivetesangaloshop.com, uma loja
virtual destinada a venda de produtos personalizados como: adesivos, bijuterias,
anéis, brincos, colares, camisetas femininas e masculinas, canecas, CDs,
informática e acessórios, moletons, dentre outros utensílios que são vendidos online
e assinados pela marca Ivete Sangalo.
Para Ivete Sangalo, em entrevista via e-mail, as campanhas de
divulgação criativas e bem feitas prendem a atenção do público, despertam no
mesmo a vontade de conhecer o trabalho de um artista.
A partir desta consideração e opinião de Ivete Sangalo, exposta logo
acima, sobre campanhas publicitárias, a seguir será apresentada a atuação da
famosa na publicidade.

3.3 Ivete Sangalo como Ícone Publicitário

Segundo a Revista Você S/A (2011) e o site Caco de Telha (2012), a
carreira de Ivete Sangalo é administrada pela empresa Caco de Telha
Entretenimento.
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Conforme esse mesmo site a utilização da imagem de artistas em
campanhas publicitárias é uma poderosa ferramenta do Marketing que gera o
investimento de empresas e marcas de sucesso.
Nessa mesma página virtual, encontram-se relatos afirmando que o
carisma e talento da cantora Ivete Sangalo já lhe renderam dezenas de estrelatos
em campanhas para grandes marcas em diversos segmentos.
Baseando-se em informações contidas no site da Revista Exame (2012),
Ivete Sangalo é uma das celebridades mais bem sucedidas do Brasil, onde já
assinou mais de 15 contratos de patrocínio ao longo de sua carreira, entre os tais
incluem-se empresas como:
 TAM;
 Philips;
 AmBev;
 Banco Itaú.
Marcela Oliva confirmou algumas das principais publicidades43 estreladas
por Ivete Sangalo dentre várias outras, ressaltando que a famosa já divulgou
produtos de grandes marcas como:
 Chevrolet;
 Nova Schin;
 Arisco;
 Avon Cosméticos;
 Garnier;
 Grendha;
 Traxx;
 Colorama;
 Lojas Riachuelo;
 Bombril;
 Shopping Iguatemi Salvador;
 Fofótica;
 Lojas Insinuante;
 Kopenhagen;
43

Observação – Ver imagens de algumas das principais publicidades feitas por Ivete Sangalo no
Anexo B.1.

55

 Lacta;
 Tramontina.

Nota-se que a sensação de credibilidade e compromisso transmitido por
Ivete perante seu público atingiu as empresas de grande porte, e os anunciantes,
vem crescendo de maneira imensurável que pode ser perceptível, conforme o
anúncio do site Rossi Residencial (2012), quando afirmou que Ivete Sangalo é
importante para uma publicidade.
Na publicação continha um texto argumentativo, apresentando a
celebridade como embaixadora da marca Rossi, e homenageando-a com o trecho:
Ivete é conhecida como um símbolo de alegria, humildade, integridade e
brasilidade, características que quando somadas ao seu grande talento,
fazem da cantora uma das personalidades mais queridas de nosso país
(SITE ROSSI RESIDENCIAL, 2012).

Por sua vez, Ivete Sangalo mencionou na entrevista encaminhada via email a seguinte citação:
Primeiro eu faço questão de só participar de campanhas que eu tenha
alguma relação com a marca, que eu acredite mesmo naquilo que eu estou
defendendo e apresentando ao público. Se eu não acreditar, não faço. Não
faz sentido, entende? Então acho que isso acaba passando verdade para o
público, que me conhece, que sabe que a minha relação com eles é uma
relação legal, recíproca. Acho que eles entendem que se eu não confiasse
naquilo, não estaria defendendo e colocando o meu nome lá.

O site Minha Notícia (2012), enfatizou de acordo com a coluna “Outro
Canal”, que faz o levantamento de controle de ocorrências para a monitoração das
publicidades de TV para o mercado, que Ivete Sangalo é a celebridade nacional que
mais fez comerciais publicitários em 2012.
O relatório desta mesma coluna apresentou que só de janeiro de 2012 até
abril do mesmo ano, Ivete apareceu mais de 1480 vezes em breaks44, além de ter
participado de oito campanhas com segmentos bastante diferentes.
As informações mencionadas acima foram confirmadas via e-mail por
Marcela Oliva, Assessora de Imprensa de Ivete Sangalo.
44

Break [breik] – fratura, brecha, interrupção, pausa. (HOLLAENDER, 1944, p. 45.) O tipo de Break
referente ao conteúdo do texto se dá aos intervalos de TV, que abre espaço a propagação de
publicidades.
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Comprovando a grande procura da artista brasileira para expor sua
imagem diante de publicidades na TV, o site Marketing Comentado (2012), anunciou
a uma nova contratação da marca de chocolates Lacta, que no ano de 2012
completou um século no mercado chegando a contratar Ivete Sangalo para ser
garota propaganda até o término do referente ano.
Confirmando a contratação de Ivete para ser garota propaganda do
centenário da empresa Lacta, o site da Revista Contigo (2012), complementou a
informação, publicando que Ivete Sangalo lucrou 1.5 milhão de reais com este
contrato publicitário.
Por fim, para o site da Revista Exame (2012), a publicidade vem usando
cada vez mais a imagem de celebridades para anunciar produtos e serviços, entre
as personalidades mais cobiçadas para este fim está inserida Ivete Sangalo, que de
acordo com a mesma revista, é uma das artistas preferidas pelos consumidores da
classe C, D e E, por ser uma profissional bem sucedida no mercado, que transmite a
imagem de alegria ao público.
Logo a seguir, poderá-se-à ter uma noção no que se refere à visão de
Críticos e dos Fãs de Ivete Sangalo, quando se trata de suas estratégias de
Marketing Pessoal e de Relacionamento bem como a imagem que esta tem perante
seu público.

3.4 A visão de Fãs e Críticos sobre as Estratégias de Marketing
Pessoal e Relacionamento usadas por Ivete Sangalo, assim como sua Imagem
Para a realização da pesquisa de campo deste trabalho acadêmico,
tornou-se necessário a coleta de informações com Fãs de Ivete Sangalo, Jornalistas,
Publicitários, Marketólogos e Artistas locais (cearenses), onde os mesmos foram
submetidos a uma entrevista45, cujos resultados ajudou no interesse do conteúdo
deste projeto.
Ao serem interrogados sobre a opinião de ambos quanto ao uso das
estratégias de Marketing utilizadas por Ivete Sangalo e a imagem que artista
transmite, foram obtidas as seguintes respostas:

45

Observação – Verificar questionários contidos nos anexos A.2 e A.3.
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A Fã L.W.S. / Sexo Feminino / Fortaleza-CE /universitária e membro do
Fã Clube Sangalo.com, iniciou os resultados ao citar que:
Uma artista que conquistou e conquista tantos espaços na mídia certamente
vive cercada por profissionais de Marketing que a auxiliam na carreira, pois
nenhum artista famoso conseguiria se manter no sucesso sem as devidas
estratégias oferecidas pelo Marketing. Mesmo sabendo que Ivete utiliza
Marketing para conquistar as pessoas, ela me passa uma imagem
interessante de uma mulher feliz, com bastante energia, que preza pelo bom
trabalho e pela sua relação com fãs e imprensa.

Em complemento ao comentário mencionado acima, a Fã E.M.P. / Sexo
Feminino / Fortaleza-CE / universitária e membro do Fã Clube Na Base do Beijo
disse:
Até nós pessoas simples precisamos aplicar em si o Marketing Pessoal
imagina Ivete Sangalo que vive da imagem, com certeza absoluta a cantora
precisa da ajuda do Marketing em sua carreira, aliás, qualquer ser humano
que pretende alcançar sucesso profissional possui necessidade de utilizar os
ensinamentos do Marketing. A Sangalo me passa boas energias e muita
garra no que faz, quando ela se mete pra fazer algo pode ter certeza que ela
da o melhor de si e nós fãs sentimos isso.

Já a resposta fornecida pelo entrevistado D. N. / Sexo Masculino /
Teresina-PI / Marketólogo e Presidente do Fã Clube: Sorte Grande com Ivete
ressaltou em seu parecer que:
Com certeza Ivete utilizou e utiliza o Marketing Pessoal em sua carreira.
Através dos seus modos de agir com o público, ela conseguiu criar sua
própria imagem, sem seguir padrões ou imitar artistas já existentes. Ivete
conquistou a muitos com sua maneira extrovertida de cantar e interagir com
seu público, passando uma imagem positiva, vibrante de carisma e felicidade.

A entrevistada C. M. P. S. / Sexo Feminino / Jornalista – Editora Assaré46
opinou sobre o assunto, de uma forma complementar, ao citar que Ivete Sangalo,
com certeza, utilizou e utiliza estratégias de Marketing para se promover.
Ivete vinculou sua imagem a vários produtos com grande aceitação do
público como sandálias, perfumes, tinturas de cabelo, etc. Essa estratégia
possibilitou a exibição de seu nome e sua imagem inúmeras vezes, em
veículos de comunicação mais populares como a TV. Ivete chegou a
aparecer na telinha três vezes seguidas, em anúncios diferentes.

46

Editora Assaré – Editora
EDITORAASSARE.COM, 2012).
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Para a comunicadora L. R. / Sexo Feminino / Publicitária – Departamento
Comercial Sistema Verdes Mares47 diante da interrogação, respondeu afirmando
que:
Com certeza, todos têm a obrigação de usar estratégias de Marketing para
obter sucesso profissional, e com Ivete não foi e nem é diferente. Ela me
transmite a imagem de uma pessoa bem resolvida, feliz, festeira e humilde.
Tenho uma imagem positiva da artista.

Já na entrevista com o conceituado e reconhecido profissional da
comunicação M. P. / Sexo Masculino / Marketólogo, Palestrante, Escritor e
Estrategista, mesmo quando este respondeu ao questionamento de maneira clara e
direta dizendo: “Sinto muito, mas se me perguntar o nome de alguma música que ela
canta eu não sei, não é o tipo de música que me atrai. Nunca tive curiosidade de
saber sobre Ivete Sangalo”, percebe-se que Ivete pode não ser a artista preferida de
todos, mas que um grande público sabe de sua existência.
Em contraposição, um famoso profissional do humor cearense L. A. L. /
Sexo Masculino / Artista, Diretor Teatral, Produtor, Empresário, Supervisor de
Cultura da Escola Educar SESC48 Fortaleza, não poupou palavras ao afirmar que:
Com certeza Ivete Sangalo como uma grande artista brasileira utilizou sim de
uma boa estratégia de Marketing, assim como todos que querem permanecer
no mercado artístico. O bom Marketing tem por objetivo promover um produto
e fazer com que este tenha boa aceitação no mercado. O artista é um produto
vendável que deve gerar lucros. Ivete Sangalo me transmite acima de tudo
confiança, perseverança, garra e qualidade.

E logo a seguir, além desta visão de como são tidas as ações de
Marketing Pessoal e de Relacionamento, utilizadas por Ivete Sangalo, bem como a
imagem que esta passa para seus fãs e críticos poderá-se-à ter uma noção de como
é vista a relação desta artista e cantora, com a Comunicação Publicitária.
3.5 A visão de Fãs e Críticos em relação à Comunicação Publicitária
de Ivete Sangalo

47

Sistema Verdes Mares – Sistema que consolida um conjunto valioso de informações multimídia e
de abrangência em todo o Estado do Ceará (SITE VERDESMARES.GLOBO, 2012).
48

Sesc - O Serviço Social do Comércio é uma entidade privada que objetiva proporcionar o bemestar e qualidade de vida do comerciário, sua família e da sociedade (SITE SESC.COM, 2012).
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Como já havia sido exposto no tópico 3.3 desse capítulo, a Publicidade
têm utilizado, constantemente, a imagem de Celebridades para divulgação de
produtos e serviços.
No mesmo tópico, também foi relatado o portfólio de anúncios
publicitários, de diferenciadas marcas, ao qual Ivete Sangalo atrelou sua imagem.
Em meio a esse tema, formou-se a curiosidade de comprovar se
realmente esta artista e cantora, possui o poder de persuasão acreditado pelos
contratantes.
E, para obter tal resposta, também foram interpelados tanto fãs como
críticos, dentre: Jornalistas, Publicitários, Marketólogos e Artistas locais (cearenses),
se os mesmos já consumiram ou consomem algum produto, pelo simples fato de ter
sido indicado por Ivete Sangalo em uma Publicidade.
A entrevistada, K. C. / Sexo Feminino / Fortaleza-CE / Membro do Fã
Clube Oficial de Ivete Sangalo, respondeu o questionamento revelando que: “Sim.
Já consumi e ainda consumo alguns produtos, mas não somente pelo fato de Ivete
anunciá-los, claro que isso ajuda, mas às vezes prefiro outras marcas de meu gosto
particular e conhecimento do produto”.
A membro do Fã Clube dos Iveteiros A.S. / Sexo Feminino / Fortaleza-CE
afirmou ao dizer: “Como todo fã que se preze eu consumo vários produtos
anunciados por Ivete, mas principalmente os que são direcionados a carreira dela
como seus mimos personalizados”.
J. O. L. / Sexo Feminino / Jornalista – Jornal O Povo49 afirma que,
particularmente, é raro vir a escolher um produto só porque um artista o indicou.
Já C. V. N. / Sexo Feminino / Publicitária e Marketóloga – Rede de
Farmácias Pague Menos50 Fortaleza, expõe que:
É fato que muitas pessoas são persuadidas a consumir produtos
testemunhados por celebridades, é por isso que as marcas investem em
publicidades estreladas por famosos, mas no meu caso o simples fato de um
artista indicar o produto não é suficiente para me fazer comprá-lo, pois levo
49

Jornal O Povo – Jornal com a missão de contribuir para o crescimento do Ceará estimulando a
consciência crítica e buscando o sucesso empresarial (SITE FACEBOOK.COM/OPOVO, 2012).
50

Rede de Farmácias Pague Menos - A Pague Menos é a única rede varejista presente nos 26
estados da Federação e no Distrito Federal. Atuando no comércio de medicamentos, higiene pessoal,
beleza, cosméticos e prestação de serviços, conta com mais de 600 lojas e 15 mil colaboradores que
atuam em 220 municípios. Com sede na capital cearense, a empresa tem um dos maiores centros de
distribuição do País (SITE PORTAL.PAGUEMENOS, 2012).
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em consideração o histórico da marca assim como a real qualidade do que
está sendo anunciado, portanto, tendo ou não celebridade na publicidade, eu
consumo de acordo com os meus conhecimentos sobre a marca e desejo
sobre o produto ou serviço.

D. N. / Sexo Masculino / Marketólogo, Presidente do Fã Clube: Sorte
Grande com Ivete – Teresina PI, expressou-se, dizendo:
Sim, Demais! O nome Ivete Sangalo já é uma grande marca. Tudo que
estiver relacionado ao seu nome é bastante consumido pelos fãs. Eu que
trabalho com Marketing e acima de tudo sou fã, bem sei que Ivete se
preocupa em se envolver apenas nas publicidades de produtos que ela
mesma tenha comprovado a qualidade, e é por causa disso que ultimamente
Ivete está sendo umas das celebridades nacionais mais cotadas para
comerciais. Marca como a Garnier, está renovando o contrato por conta do
retorno que Ivete traz. Se prestar atenção, Ivete está sempre aparecendo na
TV, anunciando produtos de marcas com segmentos diferentes,
principalmente entre 2011 e 2012.

Por fim, o nordestino L. A. L. / Sexo Masculino / Artista, Diretor Teatral,
Produtor, Empresário, Supervisor de Cultura Escola Educar SESC Fortaleza, ao ser
interpelado se consome produtos documentados por Ivete Sangalo, o mesmo
exclamou: “Sim! Ver Ivete Sangalo anunciando a cerveja Nova Schin me despertou
a curiosidade de consumir o produto e assim o fiz”.
Mediante as opiniões do público participante da pesquisa de campo
qualitativa estruturada, com relação à visão do mesmo sobre os Marketings Pessoal
e de Relacionamento utilizados por Ivete Sangalo, assim como a imagem transmitida
pela personalidade e sua atuação na Comunicação Publicitária, vislumbrou-se
indagar sobre, como este mesmo público, considera a artista, celebridade? Nacional,
Internacional? Sinônimo de Fama e Sucesso? Onde a seguir, a própria Ivete
também revelará a visão que têm de si mesma enquanto profissional artística.
3.6 A visão crítica de Fãs, Críticos e de Ivete Sangalo sobre: “Ivete
Sangalo, Celebridade Nacional e Internacional? Sinônimo de Fama e
Sucesso?”
De acordo com A. L. S. / Sexo Masculino / Fortaleza-CE / membro do Fã
clube Levantou Poeira:
Ivete é uma celebridade nacional, internacional ainda não, pode ser que com
mais trabalhos no exterior e uma divulgação maior, ela consiga chegar ao
sucesso internacional, podemos nos basear pelo DVD gravado em Nova
York, onde o público foi mais brasileiro do que estrangeiro. Um dia ela chega
lá, pois Ivete está trabalhando para isso e deixa bem claro aos fãs e a
imprensa.
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C. C. F / Sexo Feminino / Publicitária, Design Gráfico – Colégio Juvenal
de Carvalho Grupo Salesiano, complementou o comentário de A. L. S. do Fã Clube
Levantou Poeira, afirmando que:
A considero uma celebridade nacional, pois sempre está presente na mídia,
principalmente em publicidades que agregam o nome da artista a marca
anunciada. Ivete está fortalecendo suas estratégias de Marketing para
conquistar o público estrangeiro, que apesar de saber da sua existência no
Brasil, ainda não vi nenhuma notícia relatando sobre o grande
reconhecimento dos estrangeiros pela cantora brasileira, o que vejo em
notícias, é que maior parte do público presente em suas turnês internacionais
é composta por brasileiros que lá vivem.

Para M. C. C / Sexo Feminino / Jornalista – Diário do Nordeste51, “Ivete é
uma celebridade nacional e internacional. Os shows que realiza já respondem à sua
pergunta. Se ela é convidada para fazer turnê em outros países, é porque a sua
música e seu carisma são conhecidos lá fora”.
D. N. / Sexo Masculino / Marketólogo, Presidente do Fã Clube: Sorte
grande com Ivete – Teresina PI, ressalta e complementa a visão de M. C. C.,
Jornalista do Diário do Nordeste, que considera Sangalo:
Uma artista reconhecida tanto no Brasil quanto no exterior! Pois a pessoa que
consegue fazer que uma legião de fãs espalhados pelo mundo se comova
com todos os seus projetos, acompanhando-a e apoiando-a de maneira tão
intensa como eles fazem, só pode ser uma celebridade com grande
capacidade de manter e aumentar o sucesso já alcançado. Sempre
acompanho notícias de suas turnês fora do país, e dá pra perceber que Ivete
é super bem recebida lá fora, por esses motivos é que sempre estão
convidando-a a participar de festivais internacionais como o Rock In Rio.
Fazer sucesso em outro país com linguagem, costumes e hábitos diferentes,
só é possível quando se tem uma estrutura musical e profissional bem
posicionada no mercado.

Ao ver de L. A. L. / Sexo Masculino / Artista, Diretor Teatral, Produtor,
Empresário, Supervisor de Cultura Escola Educar SESC Fortaleza:
Ivete conseguiu o que poucas artistas conseguiram no Brasil, que é ser a
Carmen Miranda do século XXI. Seu talento e carisma atravessaram a nação
brasileira, e hoje ela se firma como uma artista internacional. Sempre
procurou inovar em suas obras! Trabalhar para o povão sem perder a
qualidade do serviço oferecido, ser chique sem perder a humildade, se
colocar nas horas certas e fazer parcerias bem sucedidas. Com certeza abriu
muitas portas para ela.

51

Diário do Nordeste - O jornal Diário do Nordeste é um dos mais lidos do Norte e Nordeste,
segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação). Com mais de 100 prêmios em âmbito nacional e
internacional, é o mais vendido e de maior circulação no Estado do Ceará (SITE
FACEBOOK.COM/DIARIODONORDESTE, 2012).
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Diante de tais considerações, chega-se à necessidade de saber como a
própria Ivete Sangalo se vê e, em entrevista para o site da Revista Quem (2012), a
artista e cantora, afirma: “Sou uma pessoa simples. Minha vida é muito simples.
Embora meu patrimônio atualmente espelhe, para muitos como não. Por exemplo,
tenho um jatinho particular, que veio se tornando necessário seu uso como um
instrumento de trabalho, maximizando minhas idas e vindas entre compromissos
profissionais e minha residência”.
Ivete Sangalo, quando interpelada, via e-mail, em entrevista para esse
trabalho acadêmico, sobre o que pensa em relação à fama e ao sucesso, a mesma
demonstrou ter uma opinião formada sobre o assunto ao citar:
Eu acredito que ser famosa é você estar na mídia, ser reconhecida pelo
público por algo que você fez ou faz. E fazer sucesso não é só algo midiático.
Você pode fazer sucesso em qualquer área que escolher, pelo bom trabalho
que presta. Pode ser um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso, um
advogado de sucesso.

Além de seu entendimento sobre fama e sucesso, Ivete Sangalo também
mostra que tem um discernimento sobre o que vem a ser o “estrelismo”52 e tal
declaração da mesma, pôde ser visualizado em fevereiro de 2012, quando participou
do quadro “O que vi da vida” do programa Fantástico, transmitido pela Rede Globo
de Televisão:
O estrelismo é um nadar contra si sem fim! Você só dificulta pra você pra
ninguém mais, aquilo tem um tempo, é insuportável viver exigindo, para quem
exige e para quem é exigido, porque no final das contas o mais exigido disso
tudo será você mesmo, não pode levar o personagem pra cama senão se
ferra bonito. Eu sou completamente contrária ao estrelismo, eu sou a favor
das facilitações de um trabalho. (IVETE SANGALO, 2012)

Ivete Sangalo finaliza a entrevista, realizada via e-mail, para este trabalho
acadêmico de conclusão de curso superior, intermediada por sua Assessoria de
Imprensa, declarando:
Eu cheguei em um momento da minha carreira em que não encontro muitas
dificuldades para mantê-la. Tenho diversos fãs que me acompanham que
fazem de tudo para estarem comigo, compram os CDs, vão aos shows. Eu
sou uma artista! Mas dentro daquilo que escolhi seguir, sou uma mulher
comum. Tenho uma família da qual eu sou orgulhosa e faço de tudo para
estar sempre presente, participo de todos os momentos. Sou realizada
52

Estrelismo - sm (estrela+ismo) Maneira de proceder própria de estrelas ou grandes vedetes da
vida pública (artes, política etc); vedetismo (SITE DICIONARIO.WEBIX, 2012).
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profissionalmente, porque consegui fazer sucesso dentro daquilo que sempre
foi o meu sonho, que era ser cantora. Enfim, sempre batalhei muito para
conquistar cada coisa que eu tenho, nunca fiz e nunca vou fazer corpo mole
para o trabalho, e essa é uma característica geral do brasileiro, né? A gente
vai pra farra, se diverte, mas no outro dia está lá cedo trabalhando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração que a Comunicação é uma ciência de grande
abrangência, pode-se acrescentar que, a mesma não se restringe quanto ao poder
exercido de transmitir as mais diferenciadas informações, onde as tais podem ser
advindas das estratégias formatadas com base no Marketing, consideradas por
alguns autores inseridos neste trabalho acadêmico, como “uma ciência que estuda o
mercado” bem como o comportamento do consumidor.
O Marketing encontra-se inserido no que compõe a Comunicação. E,
dentre suas diversas modalidades podem ser citados: o Marketing Pessoal e o
Marketing de Relacionamento que foram os dois tipos mais relevantes para o
conteúdo desta pesquisa.
No que se refere à ligação existente entre Comunicação, Marketing, e
Publicidade, identificou-se que ambos, ao se interligarem em prol da transmissão de
mensagens, as mesmas chegam ao receptor, de forma clara, objetiva e persuasiva.
Percebeu-se que os Marketings Pessoal e de Relacionamento quando
engajados a um objetivo profissional de carreira artística e, associados à
Publicidade, aumentam as expectativas de se obter sucesso dentro daquilo que o
profissional se propôs a fazer, além de auxiliar na construção de uma imagem
positiva no mercado e manter um relacionamento sólido com o público que se
deseja trabalhar.
Identificou-se também, que o ponto de partida das mensagens
persuasivas enviadas por uma Celebridade é a Comunicação, mas o estilo que a
informação será transpassada ao público, deverá ser intencionalmente baseado
principalmente nas estratégias de Marketing Pessoal e do Marketing de
Relacionamento, que com o auxílio da Publicidade aumenta o espaço e tempo de
exposição da imagem do artista na mídia.
No que tange o vir a se tornar uma Celebridade, concluiu-se que por traz
de uma personalidade, assim considerada, como é o caso de Ivete Sangalo, existem
estratégias de Marketing Pessoal auxiliando-a quanto ao seu comportamento e a
imagem que a mesma pretende transmitir ao público, levando em consideração
fatores como as vestimentas, o vocabulário e as atitudes, pois é desse resultado,
que a artista terá noção do que as pessoas gostam que ela faça para agradá-las ou
mesmo surpreende-las.
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Além disso, chegou-se à compreensão, ser necessário que a Celebridade
se faça presente na vida dos Fãs, mantendo uma relação segura e positiva com os
mesmos, a exemplo da artista em estudo, Ivete Sangalo, que se utiliza também de
estratégias regidas pelo Marketing de Relacionamento, aonde a mesma, com o
auxílio da Internet, bem como o usufruto das Redes Sociais, vem tendo a
possibilidade de estar em contato com o seu público, em tempo real, rotineiramente,
tornando seus seguidores bem próximos, instigando-os a estarem sempre
conectados na rede digital, à espera de uma nova mensagem da famosa
direcionada a eles, assim como, consumindo produtos que levam a marca Ivete
Sangalo.
Mediante os estudos, chegou-se ao esclarecimento de que Ivete Sangalo
vem trabalhando com estratégias de Marketing, desde quando esta percebeu que
estava crescendo profissionalmente, conquistando novos espaços no meio artístico
e, consequentemente, fidelizando relevante quantidade de fãs, que passaram a
sentir o desejo de manter uma relação mais aproximada com a artista, que por sua
vez viabilizou seu relacionamento com o público através da internet, como foi citado
acima.
Ivete Sangalo passou a ter uma atenção maior quanto ao seu figurino, se
utilizando de designs mais elaborados, vem ganhando, intensa notoriedade dos
programas de Rádio e TV, devido seu repertório musical, verbal e comportamental
que vai ao encontro do que deseja o seu público.
Além de ter passado a ser super requisitada para testemunhar anúncios
publicitários, fazer participações especiais em projetos de outros artistas nacionais,
atuar em programas televisivos, chegando a receber um papel para protagonizar
uma personagem de destaque, em uma novela transmitida em rede nacional no ano
de 2012.
Notou-se que Ivete sempre expõe sua imagem transmitindo energia,
segurança, alegria e sua característica mais marcante segundo os entrevistados da
pesquisa de campo, é o carisma, tornando-a conquistadora de fatias de público em
diferenciadas idades e classe social.
Observou-se que mesmo Ivete sendo considerada uma Celebridade
altamente popular, a mesma estrelou em campanhas publicitárias, divulgando
produtos e serviços de segmentos e objetivos diferentes, como foram listadas no
Capítulo 3, deste trabalho.
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Pode-se dizer que tal popularidade tem se dado a partir da imagem que
Ivete Sangalo veio construindo, ao longo de sua carreira, para a sociedade, e a
maneira como ela se relaciona com seus admiradores.
Identificou-se que as aparições de Ivete Sangalo, por meio da
Publicidade, passaram a torná-la ainda mais visível publicamente, pois os anúncios
publicitários ocupam um espaço na mídia e se a Celebridade está também presente
neste espaço, significa um tempo a mais para que Ivete entre na casa das pessoas
através da Comunicação Publicitária, que atrela as características da célebre aos
produtos e serviços anunciados pela mesma.
Com todas as suas exposições públicas, em alternativas diversas, pôdese entender que Ivete Sangalo tem a intenção e busca, intensamente, manter-se
fixamente na memória do público, apresentando ao mesmo tempo um trabalho
inovador bem como procurando manter um relacionamento cada vez mais próximo
com seus fãs, pois esse é o seu segredo para ter chegado aonde chegou, com toda
a idolatria de seus seguidores, críticas positivas dos variados profissionais da
Comunicação e do Marketing bem como a sua certeza, enquanto profissional
artística de que chegou lá e que pode ir muito mais além.
Enfim, pode-se dizer que a partir de todo material recolhido, estudado e
analisado para esta pesquisa acadêmica, alcançou-se um aprofundamento
informacional tanto sobre temáticas como: Comunicação, estratégias de Marketing
Pessoal e de Relacionamento, Publicidade, quanto da artista brasileira, Ivete
Sangalo, objeto de estudo deste trabalho, e como a mesma se utilizada destas, que
percebeu-se serem ferramentas se bem utilizadas, o caminho para a construção de
uma imagem positiva, de uma carreira artística dotada de muita fama e sucesso.
Mas devendo-se ressaltar que para um artista do segmento de Ivete
Sangalo, venha chegar ao posto de Celebridade, não basta utilizar essas
ferramentas, deve-se ter um conhecimento prévio, orientado por profissionais da
área para serem executadas, como a própria Sangalo defende que é interessante
unir a teoria com a prática, entendendo e decifrando a melhor maneira de manuseálos, tornando-os aliados da profissão, visando à manutenção da imagem que se
deseja transmitir, e da carreira artística, que deve progredir quando bem estruturada
com base no relacionamento positivo entre público e Celebridade.
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ANEXO A

ENTREVISTAS
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A.1. Entrevista com a Assessora de Imprensa de Ivete Sangalo
Nome:
Profissão:
Local de atuação no mercado:
1) A biografia assim como todas as informações sobre Ivete Sangalo disponível
no site da Wikipédia é de conhecimento da artista, assim como da produção?
Os dados contidos neste, podem ser considerados confiáveis, utilizados como
fonte de pesquisas em prol da composição do trabalho acadêmico que estou
executando? E que informações gerais desde o início da carreira de Ivete
você poderia me fornecer?

2) Quantos fãs clubes cadastrados, Ivete Sangalo possui dentro e fora do Brasil?

3) Marcela Oliva, como funciona a estrutura organizacional, estrutural de Ivete
Sangalo relacionado à carreira da mesma?

4) Você tem conhecimento de algum trabalho acadêmico cujo conteúdo se
referiu a Ivete Sangalo?
5) É possível o envio de uma entrevista composta por sete questionamentos
elaborados por mim, a fim de que sejam respondidos pela própria Ivete
Sangalo?
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A.2. Entrevista com os formadores de opinião da Comunicação:
Jornalistas, Publicitários, Marketólogos e Artistas Locais (cearenses)
Nome:
Profissão:
Local de atuação no mercado:

1) Você acha que Ivete Sangalo se utilizou de alguma estratégia de Marketing
para alcançar o sucesso e construir uma imagem perante o público? Se sua
resposta for positiva, cite algumas das estratégias. Que tipo de imagem Ivete
lhe transmite? Comente.

2) Você considera Ivete Sangalo uma celebridade nacional e internacional?
Explique.
3) Você já consumiu ou consome algum(s) produto(s) pelo simples fato de o
mesmo ser indicado por Ivete Sangalo em uma das publicidades que a artista
anunciou? Comente.
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A.3. Entrevista com Fã Clubes de Ivete Sangalo
Nome do Fã Clube:
Cidade e Estado:
Nome do Presidente (a) e Vice:
Data de Fundação do Fã Clube:
Número de Membros Divididos por Sexo:
Requisitos para fazer parte do Fã Clube:
1) Você acha que Ivete Sangalo se utilizou de alguma estratégia de Marketing
para alcançar o sucesso e construir uma imagem perante o público? Que tipo
de estratégias ela utiliza, caso sua resposta for sim e que imagem Ivete lhe
transmite? Comente.

2) Você considera Ivete Sangalo uma celebridade nacional e até mesmo
internacional? Explique.
3) Você já consumiu ou consome algum(s) produto(s) pelo simples fato de o
mesmo ser indicado por Ivete Sangalo em uma das publicidades que a artista
estrelou? Comente.
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A.4. Entrevista com Ivete Sangalo
Nome:
Profissão:
Tempo de Atuação no Mercado:
1) Ivete, você atribui o Marketing Pessoal, o Marketing de Relacionamento e a
Publicidade como umas das formas para a construção de sua imagem
artística, e a manutenção do seu sucesso? Que estratégias e ações você já
se utilizou e ainda faz usufruto em sua carreira artística?

2) Na sua opinião, quais as principais ações que devem ser executadas para
que uma celebridade de grande porte como no seu caso, se mantenha em
destaque ao longo de uma carreira de sucesso?

3) Ivete, quais as maiores dificuldades enfrentadas por você para chegar a obter
uma carreira artística bem sucedida?

4) Ivete, você se considera uma artista influenciável e convincente nas
publicidades ao qual estrela?

5) Ivete você se considera uma celebridade? Nacional e Internacional?
Comente.

6) Que tipo de imagem Ivete Sangalo possui de si mesma? E qual tipo de
imagem você acredita que transmite ao público?

7) Em sua opinião, enquanto artista altamente reconhecida pelo público, o que é
ser famosa e fazer sucesso?
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ANEXO B

IMAGENS DE IVETE SANGALO EM
ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
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B.1. Imagens de algumas Publicidades interpretadas por Ivete Sangalo
Riachuelo

Grendha

Garnier

Arisco

Rossi
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Schin

Bombril

Tam

Insinuante

Traxx

Colorama

Avon

Lacta

