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1. INTRODUÇÃO

Cada vez mais os Meios de Comunicação de Massa têm sido invasivos no cotidiano das

pessoas através dos modelos representativos que a mídia oferece. Um exemplo são as

telenovelas exibidas na Rede Globo, que ocupam um horário nobre da televisão, invadindo

os lares de praticamente todos brasileiros, que acabam envolvendo-se com a trama exibida.

Elas caracterizam-se por serem uma constante referência para a sociedade, trazendo

consigo sonhos e muitos desejos de consumo aos seus telespectadores. Além de uma forma

de entretenimento, servem também como uma espécie de “vitrine”, onde os atores que

representam a trama muitas vezes são considerados “astros” pelo seu público, que buscam

copiar não só comportamentos como também acessórios e vestuários usados pelos seus

ídolos.

No livro “Figurino Uma Experiência na Televisão”, mostra-se que tanto como os

figurinistas precisam entender de moda para vestir os personagens, quanto o contrário, e

eles lançarem a moda nas telenovelas. “É claro que os figurinistas precisam entender de

moda, e podem utilizar produtos e artefatos “já prontos para vestir” em seus personagens. E

é claro também que a coisa pode funcionar no sentido inverso, e o figurinista pode, como

ocorre freqüentemente, através das telenovelas, lançar moda”. (Guerra e Leite, p.11).

As telenovelas já lançaram várias tendências desde muitos anos atrás, como na novela

Dancing Days (1978), com as famosas meias de lurex da época, até as mais atuais, como a

personagem da Leona, vivida por Carolina Dieckmann na novela Cobras e Lagartos (2006)

na Rede Globo, onde a personagem relançou os cabelos tingidos de loiro blond e seus

brincos enormes e seu anel viraram uns dos acessórios mais procurados nas lojas da cidade

de Santa Maria (RS), segundo fontes comprovadas em entrevista na cidade.

A mídia possui um grande poder manipulador, onde tudo que nela é mostrado acaba

por influenciar de alguma forma seus telespectadores, que são fiéis aos programas exibidos.

Com isso, comportamentos, costumes e os hábitos de consumo de quem as assiste sofrem

modificações, principalmente quando deparamos com os casos expostos nas telenovelas.
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A televisão proporcionou a alteração de inúmeros hábitos e a adesão a outros
modismos na vida do brasileiro. Neles a novela expressa um apelo relevante. A
sua estrutura de acompanhamento em capítulos diários colaborou para alterar a
paisagem das relações e interações humanas. (RAMOS, 1986, p.103).

Sendo esses não desconsiderados pelos telespectadores, pois muitos assumem e

buscam nessa identificação qualquer semelhança para ficar ao menos parecido com seu

ídolo da telenovela. São inúmeros casos, de cópias de estilos e comportamentos que já

foram seguidos após aparecerem na televisão. “Eles reconhecem que há muita indução ao

consumo e a mudanças de padrões comportamentais,”afirma Heloísa Buarque de Almeida1

(2001), ao conversar com consumidores/ telespectadores de classe média e baixa da cidade

de Montes Claros (MG), para complementar sua pesquisa na defesa da sua tese de

doutorado da Unicamp.

Mas a sociedade tem sido o grande espelho do que é mostrado nas telenovelas, pois

tudo que é mostrado nelas, têm causado um grande impacto nas pessoas e aumentado

bruscamente a busca dessas para o consumo, comenta Heloísa. “Ao assistir às novelas as

pessoas se familiarizam com estilos de vida, formas de agir e sentir dos personagens, e as

atitudes desses personagens têm relação com os produtos que eles utilizam”, afirma a

pesquisadora.Não somente em programas, comerciais, ou o próprio merchandising

televisivo, as telenovelas, da qual trata-se essa pesquisa, têm sido bastante atuantes nesse

meio, e na busca pelo consumo.

Os autores criam os personagens e dão características a eles, para que os

telespectadores busquem uma maior semelhança e possam vivenciar sua vida na telenovela,

ou terem os personagens como exemplos a serem seguidos, como exemplo as “Helenas” de

Manoel Carlos, que sempre são super-mães de família, batalhadoras, sensíveis, como várias

mulheres gostariam de ser. “Nada mais natural, portanto, de constatar que são as super-

mulheres e homens maravilhosos das novelas os personagens que ditam a moda no mundo

dos simples mortais”, afirma a antropóloga Heloísa Buarque de Almeida2 (2001), para os

sites Correio Braziliense e Mídia Independente.

1 http://www.prometeu.com.br/noticia.asp?cod=321 - Acesso em 22 de Maio de 2007.
2 http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20020530/vid_mat_300502_1.htm,
http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2004/10/291685.shtml - Acesso em: 10 de Abril de 2007
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Outro caso a ser seguido através da telenovela, são as identificações com os

figurinos apresentados pelas atrizes, os figurinistas criam estilos e características para cada

personagem, que alguns acabam virando tendência e as pessoas passam a sentir necessidade

de também vestir-se daquela maneira, para parecer-se tão bela e “estilosa” quanto tal atriz.

“O fator de identificação com a personagem é fundamental. É isso que leva as mulheres,

em especial, a buscar e consumir o mesmo produto”, diz Gogóia Sampaio3, figurinista da

Rede Globo, ela que também foi responsável, entre outros sucessos, pelo visual dos

personagens da novela Belíssima (2006).

Um outro exemplo é o estilo country desenvolvido na novela América (2005),

levando muitas pessoas a rodeios e a vestirem-se conforme os personagens, onde até uma

marca de calçados lançou as botas com o nome da novela, tematizando com as que os

personagens usavam.

Portanto, a pesquisa buscou saber se há procura por acessórios que são usados pelas

personagens das telenovelas globais, em uma entrevista que foi realizada com atendentes de

seis lojas de acessórios, localizadas na região central da cidade de Santa Maria. Foi feita

uma análise com finalidade de saber se o figurino de alguns personagens vividos na

telenovela, interfere na escolha das consumidoras ao comprarem seus acessórios.

Por isso, é de grande relevância o desenvolvimento dessa pesquisa, cujo enfoque é a

relação entre consumo, moda e telenovelas e para a qual foram realizadas entrevistas com

vendedores de seis lojas de acessórios no centro da cidade de Santa Maria (RS), além de ser

um assunto de interesse da pesquisadora, há também pouco material publicado referente ao

tema. Apesar da moda estar presente em todos lugares e muita gente depender dela, ainda é

pouco explorada pelos acadêmicos, como fala em seu livro, Lipovetsky (1989):

A moda é celebrada no museu é relegada à antecâmara das preocupações
intelectuais reais; está por toda parte na rua, na indústria e na mídia, e quase não
aparece no questionamento teórico das cabeças pensantes. Esfera ontológica e
socialmente inferior, não merece a investigação problemática; questão
superficial desencoraja a abordagem superficial; a moda suscita o reflexo crítico
antes do estudo objetivo, é evocada principalmente para ser fustigada, para
marcar sua distância, para deplorar o embotamento dos homens e o vício dos
negócios: a moda é sempre os outros. (LIPOVETSKY, 1989, p.09).

3 http://ego.globo.com/Entretenimento/Ego/Noticias/0,,AA1266028-5877,00.html
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Com essa pesquisa mostra-se se há realmente essa procura pelos produtos que são

apresentados nas telenovelas da Rede Globo (as quais foram escolhidas em virtude dos

maiores índices de audiência segundo dados do IBOPE), e casos de acontecimentos de

quais acessórios expostos nessa mídia, virou moda aqui na cidade.

A partir desse contexto a problemática da pesquisa volta à seguinte questão:

O figurino apresentado em telenovelas da Rede Globo interfere no comportamento

dos consumidores do sexo feminino na compra de acessórios em 6 lojas do centro da

cidade de Santa Maria?

O texto que segue está dividido em 3 capítulos, sendo que no primeiro capítulo

trata-se do Consumo visto pela exibição de produtos exibidos nas telenovelas da Rede

Globo. Os principais autores desse capítulo foram Richard Johnson, Ana Carolina

Escosteguy, Norma Sculman, Nestor García Canclini, Jean Baudrillard, Guy Debord e

Wilson Bryan Key.

O segundo capítulo falou-se sobre Moda, como ela surgiu, relatando todas décadas e

principais estilos de cada época, até os dias atuais, analisando juntamente com a moda nas

telenovelas, citando principais casos antigos e da atualidade das novelas Globais, tendo

como principais autores Renata Pitombo Cidreira, Malcom Barnard, Adriana Leite e Lisette

Guerra, Gilles Lipovetsky, Érika Palomino,Daniela Steffen e Aletéia Ferreira Vasconcellos.

O terceiro capítulo foi destinado as Telenovelas, onde falou-se do surgimento e

mostrou-se exemplos dos principais casos de personagens das telenovelas exibidas na Rede

Globo que fizeram parte da moda brasileira. Entre as principais fontes para pesquisa desse

capítulo, estão os autores como Roberto Ramos, Maria Immacolata Vassalo Lopes, Lauro

César Muniz, Adriana Leite e Lisette Guerra e Fernanda Gaiotti.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Capítulo I - CONSUMO

1.2 CONSUMO

O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos
pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios de gostos,
caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes
individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado.
(CANCLINI, 1999, p.77)

Consumir, na linguagem mais corriqueira costuma ser associado a gastos inúteis,

fúteis e compulsões irracionais, segundo Canclini (1999). E a televisão e os demais meios

de comunicação, através do discurso publicitário direto e indireto, exercem grande pressão

para que consumamos. “Será que os adeptos da comunicação de massa não se dão conta

que os noticiários mentem e as telenovelas distorcem a vida real?” (idem, p.75) “...é

inegável que as ofertas de bens e a indução publicitária de sua compra não são atos

arbitrários”(idem, p.78)

A necessidade de adquirir mercadorias e serviços é atualmente produzida com

grande força, através da relação existente entre as mídias e a sociedade. Pois o desejo de

consumo reproduz-se de uma forma consciente nas pessoas, que podem receber

informações subjetivas e se sentirem estimuladas a buscarem o produto. “O desejo de

possuir “o novo” não atua como algo irracional ou independente da cultura coletiva a que

se pertence”. (CANCLINI, 1999, p.84). As pessoas sentem necessidade de buscar o

produto, pois acreditam que a compra pode satisfazer seus desejos e suprir todas suas

necessidades. Como no caso dos acessórios usados pelas personagens globais, muitas

consumidoras acabam por buscar os produtos nas lojas, pois acreditam muitas vezes que

usando os mesmos, poderão parecer-se com as atrizes.
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Segundo Baudrillard (1991) o milagre da Tv se realiza perpetuamente, sem deixar

de ser milagre, graças à técnica, que esbate na consciência do consumidor o próprio

princípio da realidade social, o longo processo social de produção que conduz ao consumo

de imagens. Sendo assim, o telespectador, vive a apropriação como captação, segundo o

modo de eficácia milagrosa.

A televisão ainda é uma grande fonte de lazer e entretenimento para a sociedade, ela

reflete sonhos, e com suas telenovelas, desperta essas ilusões e desejos de consumo.“O

consumidor real torna-se consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente

real, e o espetáculo é sua manifestação geral”. (DEBORD, 1997, p.33). Já Key (1996)

analisa pelo lado publicitário, dizendo que a publicidade tem objetivos simples, de

aumentar o número de consumidores e a quantidade que eles consomem, dizendo que o

sucesso ou até mesmo o fracasso geralmente são medidos em relação a estes dois critérios.

Muito da indústria de comunicação de massa depende da exploração e
manipulação das fraquezas humanas. O único tema consiste permeando todas as
propagandas é a inferioridade do consumidor. Por uma comparação
inconsciente, o consumidor tem de ser um perdedor, um ser cheio de defeitos, e
medíocre. Os modelos de publicidade são sempre desejáveis e glamourosos.
Quando os indivíduos são persuadidos a si mesmo como inferiores, eles podem
ser levados a consumir qualquer produto ou marca que prometa realização e
plenitude humana. (KEY, 1996, p.104).

E esse sonho poderá tornar-se necessário, quando vê-lo como uma “necessidade

socialmente sonhada”, afirma Debord (1997). Mas mesmo que o consumidor sonhe com o

produto, e embora ele seja bombardeado de informações midiáticas, ele nem por isso é

obrigado a consumir, ele pode escolher, embora talvez sinta-se induzido.

Para Baudrillard (1991, p.47) “Todo discurso sobre as necessidades assenta numa

antropologia ingênua: a da propensão natural para a felicidade”. E esta felicidade constitui a

referência absoluta da sociedade de consumo, revelando-se como equivalente autêntico da

salvação.

As palavras que ouvimos, falamos e lemos são estímulos tanto para os
pensamentos quanto para as ações. Elas também proporcionam racionalizações,
explicações, definições ou justificativas para as percepções. Os indivíduos
parecem desfrutar a fantasia de que falam exatamente o que tencionam dizer e de
que têm controle de sua linguagem e de suas atitudes. “Fale das coisas como elas
são!”, insistimos. Mas a linguagem dos meios de comunicação de massa é uma
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ferramenta bastante desenvolvida para a persuasão explorada. (KEY, 1996,
p.70).

Um dos pressupostos fundamentais que compreendemos ao estudarmos sobre

consumo é ação da mídia nas pessoas. Como o desenvolvimento dessa pesquisa deu-se em

torno dessa ação sobre a sociedade, onde buscou-se saber se os produtos usados pelas

personagens de telenovelas eram atrativos ao público/consumidor nas lojas e se esses foram

atingidos e vieram a comprar os acessórios exibidos pelas atrizes globais em alguma

novela.

Assim podemos compreender as condições específicas para quando ocorre o

consumo. Tanto ele sendo de maneira induzida através da mídia, como também através do

conceito de subjetividade, onde podemos desafiar a ausência da consciência, pois poderá

existir a possibilidade de alguns elementos estarem subjetivamente ativos, portanto assim,

eles nos “mobilizam”, sem serem conscientemente conhecidos. (Johnson, Escosteguy,

Sculman, 2004).
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Capítulo II – MODA

2.1 A HISTÓRIA DA MODA

Segundo Lipovetsky (1989), no decorrer do século XIX, a moda no sentido

moderno do termo, instalou-se no mundo. Para que possamos entender melhor, vamos

relatar alguns fatos que marcaram essa época do surgimento, até os dias atuais da moda no

mundo. Érika Palomino (2003) dividiu essa história em décadas, começando pelos “Anos

10”, onde a peça mais importante era o espartilho, que desenha e ao mesmo tempo prende o

corpo feminino. O costureiro Paul Poiret (1879-1944), segundo a autora foi quem

percursoramente “libertou” a figura da mulher, mas Coco Chanel (1883-1971) foi quem

levou a fama por isso e seguiu como grande destaque, com sua marca até atualidade. A

Primeira Guerra Mundial foi a grande responsável para que a mulher assumisse novos

papéis, no front assim como na batalha do dia-a-dia.

Seguindo pelos “Anos 20”, foi uma década muito boa para trabalhar com a moda,

existiam as melindrosas, em vestidos de cintura baixa, quando a silhueta da mulher, de fato,

se liberta e sobem as barras dos vestidos, tendo como a imagem da década Louise

Brooks4,a Lulu. Nos “Anos 30” a imagem da moda é da estrela hollywoodiana, entretando

o cinema era controlado pelas regras moralistas do código Hayes5; com isso os

comprimentos das roupas baixaram. Outras mulheres se tornaram exponenciais, como

Jeanne Lanvin, Nina Ricci e Elsa Schiaparelli, além de Coco Chanel, cuja as criações,

figura e modo de vida simbolizam a época. Os “Anos 40” segundo Palomino vêm como

catalisadores das mudanças na moda, a Segunda Guerra Mundial exige novos

posicionamentos da mulher, com isso as roupas ficam mais simples e austeras. O cabelo da

atriz Verônica Lake é copiado em toda parte, tornando-se coqueluche e marca da década,

4 Louise Brooks foi, sem dúvida, uma atriz à frente de seu tempo. Dona de uma beleza incomum, também era
dotada de uma personalidade fortíssima, e uma vontade determinada. Numa época em que a maioria dos
atores e atrizes, para ter trabalho, tornavam-se submissos e eram explorados ao máximo, mal pagos, e
freqüentemente nem tinham seus nomes exibidos nos créditos dos filmes, o seu temperamento era por demais
explosivo, e Louise, ao não aceitar as normas vigentes na ainda jovem Hollywood incomodou muito aos
donos de estúdios, o que de certa forma explica o porquê dela ter sido colocada de lado por tantos anos.
(http://lb.viagensimagens.com/inicio.htm) Acesso em: 26 de outubro de 2007.
5 O código Hayes foi um conjunto de normas que definiam o que era permitido mostrar ao público nos filmes
de Hollywood, em defesa da moral e dos bons costumes.
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mostrando-se que sempre existiu essa vontade do público em buscar assemelhação com o

ídolo. O surgimento do New Look, de Christian Dior, com cinturas ressaltadas, marcadas, e

volumes nas saias, que ficavam a 30 cm do chão, com bustos e os ombros valorizados, na

estrutura denominada de linha Corola e linha 8. Quem batizou a nova moda foi a editora de

moda americana Carmel Snow, da revista Harper’s Bazaar que escreve “It’s a New Look”

(“É uma nova imagem”).

Nos “Anos 50” segue-se a tendência do New Look, dessa vez usado com muito

tomara-que caia. O traje tweed que era discretamente pespontado com botões duplos e saia

abaixo do joelho teve sucesso mundial imediato, com cinturão, bolsos e correntes douradas,

transformando-se símbolo do estilo Chanel. Foi também o auge da alta-costura na Europa,

reinando o estilista Cristobal Balenciaga, considerado o “estilista dos estilistas”. E em

1959, Pierre Cardin abre o primeiro prêt-à-porter6 inspirado na alta-costura, com modelos

produzidos em série e vendidos nas grandes magazines. Nos “Anos 60” surge uma nova

geração de consumidores de moda, chamado de Youthquake, ou “Terremoto Jovem”,

conforme definiu a lendária editora de moda Diana Vreeland (PALOMINO, 2003). Dentre

as peças mais inovadoras, a minissaia e os biquínis (que aparecem meados da década e

decola nos anos 70).Yves Saint Laurent inventa o smoking para as mulheres, numa ruptura

masculino/feminino influente até hoje. O termo “costureiro” é substituído por “estilista”.

A velocidade das mudanças se acelera ainda mais nos “Anos 70”; surge o conceito

de griffe, que em fracês significa “garra”. A era “disco” (das discotecas) traz o lurex, as

bocas-de-sino e a plataforma. É também o primeiro clímax do jeans, depois de seu

surgimento nos anos 50, um fenômeno que irá explodir na década seguinte. Para os “Anos

80” a aparência importa e muito, começam a falar nas fashion victims7. As armas femininas

são as ombreiras, os tailleurs (do italiano Giorgio Armani), maquiagens e aeróbica. Então

no final da década surgem as supermodels, evolução do conceito de top model. Entre essas,

Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crowford e Claudia

Schiffer, personificam as mulheres mais glamourosas, desejadas e invejadas do mundo e

ocupam no imaginário da mídia e do público um lugar antes reservado às estrelas de

Hollywood.

6 Do francês 'prêt' (pronto) e a-porter (para levar) em termos de moda, quer dizer, pronto para levar, pronto
para vestir e usar.Produção em série, para baratear o produto.
7 Fashion Victims, são homens e mulheres que seguem cegamente a moda.
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O minimalismo dos “Anos 90”, prega a simplicidade e as linhas retas, justamente

uma oposição à extravagância e aos excessos visuais dos anos 80. Mas nas passarelas

imperam o luxo, com os estilos de Prada (a nova elegância, burguesa e retrô), Gucci (sexo e

poder), Chanel (o novo clássico) e Versace (sensualidade e extravagância). Já nos anos

2000 é o fim do luxo ostensivo e do glamour extravagante. Tudo isso fica fora de ordem.

Da noite para o dia instala-se uma nova cartilha fashion.Entram em pauta o romantismo,

ingenuidade, inocência, suavidade, poesia, etc.

A moda brasileira desenvolveu-se e cresceu para o mundo, Palomino (2003) conta

que no finalzinho dos anos 90 o interesse do mercado externo pelo produto da moda

brasileira estava finalmente desperto e em 2000 o clima já era de euforia, “nunca se ouvira

falar tanto da moda brasileira no mundo o que virava pauta de reportagens e editoriais de

moda”.(idem, p.89).

A moda é a tendência de consumo da atualidade, e está presente em muitos lugares,

atravessando camadas sociais. Ela é composta por diversos estilos, que podem ter sido

influenciados por diversos aspectos, sendo essa responsável por mover o comércio também.

“A moda é um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso das

roupas no dia-a-dia a um contexto maior, político, social, sociológico. (Palomino, 2006)”.

Como Érika diz, a moda pode ser aquilo que você escolhe para vestir, um look de

alguém, ou de um pop star, o que está nas revistas ou passarelas do Brasil e do mundo. O

conceito de moda surgiu no final da Idade Média8, com o desenvolvimento das cidades e a

organização da vida das cortes, desde essa época já vinha à tendência do “imitar”,

“enriquecidos pelo comércio, os burgueses passaram a copiar as roupas dos nobres”(idem,

p.15).
Estritamente falando, a moda, segundo Simmel, “afeta apenas as classes altas”, e
é algo que só as classes altas fazem. Ás classes mais inferiores compete apenas a
copiar os estilos das classes mais altas, adotar os estilos e formas o mais
depressa e melhor que puderem. Naturalmente, uma vez que as classes inferiores
copiaram os estilos das superiores, as classes mais altas terão de encontrar novos
estilos de vestir, novas modas.(BARNARD, 2003, p. 185).

O que ocorre freqüentemente na atualidade, Malcom Barnard em Moda e

Comunicação comenta sobre o mesmo fato no qual faz surgir a moda, devido à causa de

que a classe superior lança a moda, quando a classe inferior começa plagiar os modelos e é

8 Século XV
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possível encontrar essas roupas em grande quantidade por preços baixos , deixando de ser

moda, e é assim que funciona o ciclo, precisam reinventar outras peças para serem

consideradas “roupas da moda”.

Máquina econômica, a moda deve sua sobrevivência ao consumo. Movida pela
mudança, a moda é por natureza desassosegada, está sempre em busca da
novidade e da descartabilidade anunciada. Principalmente no setor do vestuário e
dos acessórios, o novo é quase indispensável. (CIDREIRA, 2005, p.71)

2.2 A MODA E A TELENOVELA

A moda no Brasil teve uma engrenagem fashion com as telenovelas no final dos

anos 70, até os dias atuais. Vários casos começaram a surgir desde a novela Dancin´ Days

(1978), segundo Palomino “todas mulheres queriam os looks usados por Sônia Braga na

novela”.

“O país parou para ver Sônia Braga no papel da ex-presidiária Julia Mattos, na
novela Dancin’ Days, de Gilberto Braga, levada ao ar em 1978-9. Foi o auge da
era disco, e mulheres de todas as idades copiaram seus looks. A TV começa uma
trajetória de incrível influência sobre o estilo, a moda e o comportamento no
país, o que teria momentos culminantes nas novelas Água Viva (1980), quando
virou coqueluche o biquíni asa-delta, de três cores, e Roque Santeiro (1985-6),
quando Regina Duarte, impagável no papel da Viúva Porcina, espalhou o gosto
pela extravagância no país.”(PALOMINO,2003,p.79-80)

Mas assim como diz Aletéia Vasconcellos9, o ciclo de vida da moda é cíclico como

o de todos os produtos, começa com o lançamento, consumo, massificação e termina com o

desgaste. O processo começa todo de novo, tem que inovar sempre, são novas novelas

iniciando, novos produtos sendo lançados, esse ciclo nunca pode parar, pois sem isso não

há a busca pelo consumo.

Um dos maiores criadores da moda, Paul Poiret, segundo Cidreira (2005), traz um

testemunho sobre como funciona a criação de novas modas e porque isso ocorre.

9 <http://200.204.77.119/multevento/intercom/2007/sul/cdrom/cd/resumos/R0112-2.html >Acesso em:

25 de Setembro de 2007.
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Eu sei que vocês me consideram um rei da Moda. É assim que me nomeiam os
jornais e é como tal que sou recebido em todos os lugares, rodeado de honrarias
e festa por um grande número de pessoas.(...) É preciso, entretanto, que eu os
esclareça sobre a qualidade do rei da Moda. Nós não somos esses déspostas
caprichosos que ao levantar de manhã decidem promover uma mudança de
hábitos, de suprimir as golas ou de introduzir mangas bufantes. Nós não somos
nem árbitros nem ditadores. Convém muito mais ver em nós os servidores cegos
da mulher que é sempre prisioneira de mudança e de novidade. Nosso papel e
nosso dever consistem, então, em adivinhar o momento em que ela está cansada
do que ela porta, para lhe propor qualquer coisa outra que estará de acordo com
os seus desejos e necessidades. Munido com um par de antenas, e não de um
chicote, apresento-me diante de vocês e não é como mestre que eu vos falo, mas
sim como escravo, desejoso de adivinhar seus pensamentos secretos. (POIRET
apud CIDREIRA, 2005, p.72)

Pelo depoimento acima, é possível ter um panorama de que a moda é criada para o

consumo, para suprir os desejos, principalmente das mulheres, que são consideradas

insaciáveis por mudanças e pelo prazer de sentir-se mais bela.

Já a responsabilidade de consolidar moda através de novela é do figurinista e para

Leite e Guerra (2002), os profissionais de figurino de telenovela precisam possuir uma

sólida formação, atendendo as exigências do público e da estrutura aberta da novela.

“É ajudando a construir o mundo ficcional que o figurinista se projeta em direção a
um universo de certo modo mais amplo – o da realidade vivida com amplitude dos
espaços, onde existem os homens de carne e osso, o plano exterior, em que reinam
os indivíduos formadores da audiência, exigindo do profissional de figurino
sempre mais.”(LEITE ; GUERRA, 2002, p.228).

O figurino é determinado, de acordo com os autores, como campo profissional da

moda, pois praticamente é ele que lança a moda na tevê. Mas embora a moda e o figurino

andem lado a lado, é preciso diferenciá-los, pois o figurinista adapta a moda que já está

“pronta para vestir” ou a moda acontece devido as criações dos figurinistas para as

telenovelas, dentro do registro ficcional, fantástico ou fantasioso. “Isso não pode obscurecer

o fato, entretanto, de que a moda faz parte de um sistema industrial e de mercado”. (idem,

2002, p.11)

“A moda vem assumindo um papel cada vez mais significativo na sociedade

contemporânea. Percebe-se isso devido ao amplo espaço dedicado a ela. A indústria da

moda está se mostrando como um mercado em desenvolvimento, conquistando respeito e

destaque dentro da economia nacional e no exterior”. (Revista C&A, 2005: p.15). A novela,
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como exemplo a ser analisado, utiliza os figurinos dos personagens da trama para criar

tendências na maneira de vestir, de se comportar e de agir, visando estimular o consumo

dos telespectadores. O ambiente ficcional da novela permite criar um mundo que

corresponda aos sonhos e as expectativas do público, e assim desperte o desejo, a cobiça

por um produto. Aproveitando a popularidade e a grande audiência das novelas a indústria

da moda percebeu neste formato de programa um excelente meio de divulgação de

produtos e garantia de retorno financeiro. (10STEFFEN, 2005).

10 http://reposcom.portcom.Intercom.org.br/handle/1904/17145
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Capítulo III – TELENOVELA

3.1 A TELENOVELA

A telenovela11, segundo Lisette Guerra e Adriana Leite (2002) surgiu na televisão

brasileira em 1963, na TV Excelsior de São Paulo. Após essa data a telenovela foi

conquistando seu espaço na televisão brasileira, tornando-se um gênero popular e de grande

importância sociocultural para o país.

Segundo Lopes (2002), a novela está presente em todos os cantos, seja em casa,

com o marido, com o pai, mãe e irmãos, com a empregada, com a vizinha, nos pontos de

ônibus, no trabalho, no bar, com os amigos, nos salões de beleza. Fala-se dela nas revistas

especializadas em comentários e fofocas sobre novelas; em colunas de jornais diários, tanto

os de prestígio com os populares; na pesquisa de opinião feitos por institutos; nos

programas de televisão e rádio, etc. “A força e a repercussão da novela mobiliza

cotidianamente uma verdadeira rede de comunicação, através da qual se dá a circulação dos

seus sentidos e provoca a discussão e a polêmica nacional”.(idem, 2002, p.18).

A novela, querendo ou não, está presente no nosso dia-a-dia. Quase 40 anos após

seu surgimento é possível afirmar que a telenovela no Brasil conquistou reconhecimento do

público como produto artístico e cultural.

Possuindo uma margem de sete a oito meses de duração, ela é um gênero da

teledramaturgia que traz em si a forte característica de se apresentar aberta, construindo-se

em tempo muito próximo do real. Sua evolução se dá a partir de respostas que os autores

recebem do público, conseqüentemente influenciando seu processo de produção. (idem,

2002, p.112).
Para habituar o espectador a ver nosso canal, precisávamos colocar no ar um
produto que ele e o mercado estivessem dispostos a consumir. E o espectador e o
mercado têm de confiar pois assim que aquele produto acabar vai ser substituído
por outro que mereça igual confiança. (BONI apud LEITE e GUERRA, 2002).

11 Telenovela é o nome genérico dado à narrativa ficcional televisiva do Brasil, independente de seu formato
ser telenovela stricto sensu, minissérie, caso especial, ou outro. (Lopes, 2002)
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O enredo das telenovelas é organizado em núcleos dramáticos, e segundo Leite e

Guerra “a história desenvolve-se de acordo com as respostas dadas pelo público (através de

pesquisas), para alterações e ajustes na trama”. (LEITE e GUERRA, 2002, p.109).

Com isso elas tornam-se próximas do público e criam uma relação de fidelidade

com o mesmo, pois além de fazerem com que o telespectador possa interagir nessas

pesquisas, faz com que eles busquem essa identificação maior com os personagens. Por isso

a novela tornou-se um hábito nacional, consumida diariamente por inúmeros brasileiros,

afirma Leite e Guerra(2002, p.113), “influenciando hábitos e maneiras, costumes e

linguagem”. Os telespectadores sentem-se participantes das novelas e mobilizam

informações que circulam em torno deles no seu cotidiano.

A moda exposta nas telenovelas vem influenciando as necessidades dos

telespectadores a consumirem os produtos que estão sendo mostrados na mídia. A novela é

o principal programa da televisão brasileira. “Diariamente, ela ocupa os ditos horários

nobres e mantém um público cativo de seus capítulos, pois ela é uma obra aberta, onde tem

influência da sociedade no seu desenvolvimento”. (MUNIZ12, 1991).

(...)Esse argumento dá as diretrizes, mas não toda a trama, cujo
desenvolvimento sofrerá influência das pesquisas com a população, dos fatos e
acontecimentos do período, da maneira de pensar da sociedade, dos receptores
da telenovela. Há também outras influências: o desempenho dos atores pode
determinar mudanças no roteiro - uma personagem, de secundária pode passar ao
grupo das principais, ou vice-versa. (idem, 1991).

Hoje a maior parte das opiniões e emoções diz respeito a acontecimentos reais ou

fictícios que chegam até nós através dos meios de comunicação social. Por isso que essa

inserção de moda nas telenovelas causa interesse em ser estudada, pois o público busca

cada vez mais essa identificação com as celebridades. A televisão possui um grande “elo”

com o telespectador, o que as atrizes vestem, e o que elas mostram, traz influência e ajuda

na busca pelo consumo.

Ultimamente por ser uma maneira comprovada e eficaz na venda, a divulgação de

produtos nas telenovelas, seja como merchandising ou até mesmo nos figurinos dos atores,

como será visto, acaba agindo de uma forma indireta e inconsciente na cabeça do

consumidor, que sem perceber acaba se envolvendo e começa a busca pelos produtos vistos

12 http://www.eca.usp.br/nucleos/ppt/ppthist6.htm
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na Tv. O valor e o prestígio de usar um produto anunciado na Tv ou até mesmo que uma

“celebridade” usa, têm um imenso percentual na decisão na hora da compra.

Fazendo essa publicidade com programas e novelas, consegue-se obter um maior

alcance na mente dos consumidores, que conseguem ver nos bens supérfluos algo

necessário para seu consumo próprio, como forma de identificação com o artista que está

usando o produto. Assim agindo de uma forma exploratória e invasora na mente dos

telespectadores, que está ligada ao subjetivismo e afetividade.

O apelo psicológico na publicidade surgiu no Brasil por volta de 1950, que foi

denominada pela “era do marketing”. Assim começaram as disputas e o aumento dos

produtos pelos concorrentes.

A comunicação baseada não na razão, nas qualidades dos produtos, mas sim em

uma relação paralela e secundária, construída através de ligações e relações estabelecidas

com as forças básicas, geralmente inconscientes, existentes em todas as pessoas. Essas

forças básicas são os desejos, as aspirações que todos nós possuímos, lembra Roberto

Ramos (1986).

A cultura usada nas novelas transmite “valores elitistas”, explorando o desejo

inconsciente para o consumo. São estes valores, adverte Ramos, que articulam a hegemonia

capitalista das novelas da Globo.

É importante lembrar que a novela já fez 50 anos e ao longo desse tempo estamos

acompanhando efetivamente os capítulos como um reflexo condicionado, já consolidado no

nosso dia-a-dia. As histórias envolventes e as características pessoais de cada personagem

despertam a simpatia no público, pois a trama em geral, apresenta representantes de todas

as classes sociais. Assim, o público busca uma assimilação e uma maior proximidade com

seus personagens favoritos, acrescenta Cristina Brandão13, no artigo Televisão e Cultura

(2000).

“É pelo espetáculo que os conteúdos imaginários se manifestam e a indústria

cultural aproveita esta conclusão para através do estético despertar o consumo. Portanto

esses personagens podem se tornar ídolos, modelos de conduta, de sucesso levando os

homens a copiarem a ficção se vestindo, se maquiando, se penteando.”A nova alta

13 http://www.oclick.com.br/colunas/brandao.html
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sociedade surge em busca da perfeição, do luxo , “da verdadeira vida” seguindo o mesmo

padrão do mundo imaginário vivido por famosos.

3.2 AS TELENOVELAS DA REDE GLOBO E A MODA

Pode-se comprovar com alguns exemplos de casos famosos das telenovelas da Rede

Globo, e que ainda são lembrados por marcarem na época até os dias atuais, segundo o site

Correio Braziliense14, ele cita alguns “modismos através dos tempos”, começando pela

marcante novela Dancin’Days (1978-79) que lançou a moda das meias de lurex que faziam

par com as sandálias de plástico e as roupas de brilho da personagem de Sônia Braga;

15

Depois teve a novela Roque Santeiro (1985) com a personagem da Viúva Porcina,

interpretada por Regina Duarte, que encantou com suas bijouterias espalhafatosas, seus

lenços coloridos e turbantes;

14 http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20020530/vid_mat_300502_1.htm
15 Foto da atriz Sônia Braga, na novela Dancin’Days, cena quando foi inaugurada a discoteca que levava o
nome da novela.
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16

Outro exemplo de 1985 foi com a novela Tititi com o batom “Boka Loka”, criado

pelo estilista da novela, virou febre na vida real; A Rainha da Sucata (1990) teve os

laçarotes e a franjinha reta, esticada com gel, de Maria do Carmo que foram copiadas pelas

mulheres do Brasil afora. Em Fera Ferida (1993) Edson Celulari esbanjou charme nas

camisas sem gola. Os homens gostaram e imitaram a moda do alquimista Flamel; Quatro

por Quatro (1994) foi à vez da bela Letícia Spiller, que abusou das saias curtas e dos

tamancos altíssimos na pele da Babalu.

17

Em Torre de Babel (1998) Adriana Esteves lançou a moda na pele da vilã

Sandrinha, que não dispensava o cinto fino de strass e nem o tamanco plataforma. Com

Andando nas Nuvens (1999) todo mundo queria uma bolsa de uma alça só, igual a da

16 Sinhozinho Malta (Lima Duarte), Viúva Porcina (Regina Duarte) e Roque (José Willker), principais
personagens da trama
17 Babalu (Letícia Spiller)
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personagem de Débora Bloch, a jornalista Júlia Montana. Em Uga-Uga (2000) Os “tererês”

e pulseirinhas da personagem de Mariana Ximenes, a Bionda, viraram jóias e peças de

camelôs.

18

19

Grande repercussão também teve em O Clone (2001) a onda oriental que fez crescer

a busca das mulheres pelo aprendizado na dança do ventre, como também nos acessórios

como a “pulseira-anel” usados pela atriz Giovana Antonelli, que fazia o papel da Jade.

18 A jornalista Júlia, vivida por Débora Bloch, em Andando nas Nuvens.
19 A atriz Mariana Ximenes, como Bionda, na novela Uga-Uga.
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Em Celebridade (2003), como o próprio nome já chama ao sucesso, Maria Clara

Diniz, vivida por Malu Mader, era uma modelo famosa que estava sempre muito bem

vestida, com seus terninhos. Também a moda Darlene (Deborah Secco) com suas sainhas

curtíssimas, tamancões e esmaltes coloridos.

21

Na Senhora do Destino (2004) A personagem Maria do Carmo (Suzana Vieira) com

seus vestidos, que foram bastante requisitados no comércio. América (2005) além do estilo

country, que foi às ruas com toda força, teve também os acessórios com os colares de

semente da Vera (Tia Meireles), o pontinho de luz no pescoço de Nina (Cissa Guimarães),

as echarpes da Haydée (Christiane Torloni), os brincos argola da Neuta (Eliane Giardini), o

20 Giovana Antonelli, no papel de Jade, em O Clone.
21 Malu Mader, como Maria Clara Diniz na novela Celebridade.
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brinco de pena da Lurdinha (Cléo Pires), os xales da Consuelo (Cláudia Jimenez) e Inesita

(Juliana Knust).

22

Na onda de Belíssima (2005) o estilo marcante de Júlia Assunção (Glória Pires)

com as saias justas, na altura dos joelhos e a personagem Safira (Cláudia Raia), com a

moda do uso do sutiã à mostra e seus colares e brincos enormes.

23

Cobras e Lagartos (2006) o sucesso até hoje lembrado nas lojas é o estilo Leona,

interpretado por Carolina Dieckmann, o look loiro blond e fatal da atriz fez grande sucesso,

trazendo acessórios personalizados, como os brincões de peixe estilizados para a

personagem, e um anel com uma pedra branca, indo para as lojas.

22 Cissa Guimarães e Eliane Giardini, em América.
23 Cláudia Raia, a Safira da novela Belíssima.
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Em Pé na Jaca (2007) o visual fashion de Maria Bo (Fernanda Lima) que faz o

papel de uma modelo famosa, com suas roupas ultra-fashions, mini-vestidos, saltos

enormes, cintos marcando a cintura, mangas estilo morcego e calças com o cós altíssimo,

também a personagem Vanessa (Flávia Alessandra), que teve o look inspirado nos anos 80,

com muito dourado nas roupas e acessórios, uso de correntes douradas e óculos enormes.

25

24 Leona (Carolina Dieckmann) em Cobras e Lagartos.
25 Fernanda Lima, como Maria Bo, na novela Pé na Jaca.
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Em Paraíso Tropical (2007) veio os famosos óculos da Taís (Alessandra Negrini),

brincos e acessórios da irreverente Bebel (Camila Pitanga), que ainda usou e abusou de

roupas curtíssimas e do famoso maiô engana-mamãe (pelado nas costas).

27

Sem falar no campeão de sucesso da atualidade, segundo o CAT28 (central de

atendimento ao telespectador), o look de Priscila Fantin (a Beatriz de Sete Pecados) é o

mais requisitado no momento (outubro de 2007). Desde seu cabelo, tudo nela têm sido

copiado, cintos marcando cintura, brincos e bolsas enormes, pulseiras de acrílico, etc. E

26 Flávia Alessandra, em “Pé na Jaca”.
27 Bebel (personagem de Camila Pitanga), em Paraíso Tropical.
28 CAT (Central de Atendimento ao Telespectador) - Tel: (21) 3112-3500/2461-1500 e (11) 3131-2500
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Agatha (Cláudia Raia) na mesma novela, não fica para trás, usando bolsas imensas de

grande sucesso, assim como o corte de seu cabelo, que têm chamado atenção das

telespectadoras, que ligam para o CAT para obterem informações.

29

30

29 Agatha (personagem de Cláudia Raia), em “Sete Pecados”.
30 Beatriz, personagem vivido por Priscila Fantin, na novela das 19h15 (Sete Pecados). Exibida atualmente na
Rede Globo.
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A novela Duas Caras (2007) que está sendo exibida no horário das 20h 55m pela

Rede Globo já vem trazendo tendências para o verão de 2007. Personagens como Débora

Vieira (Juliana Knust), Sílvia (Alinne Moraes) e Júlia (Débora Falabella), já têm causado

comentários nas lojas, e também nas revistas. Segundo a estilista Samanta Schanzer, para o

site Ego32 “as clientes não param de procurar esse visual de vestido curto, cheio de

coloridos e estampado”, referindo-se as roupas usadas por Júlia em Duas Caras. Assim

como os vestidos curtos da personagem Débora e a franja de Sílvia, que segundo o site Ego,

é a nova tendência para cortes de cabelos.

33 34

31 Idem 27
32 http://ego.globo.com – Acesso em: 15 de Novembro de 2007.
33 Alinne Moraes, como Sílvia, na novela Duas Caras.
34 Débora Falabella, como Júlia, em “Duas Caras”.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Metodologicamente, essa pesquisa fundamentou-se através de referências

bibliográficas, estudo de caso (multicasos), pesquisa qualitativa de campo, composta de

uma entrevista feita com perguntas abertas, a fim de saber se há busca no comércio de

Santa Maria, pelos acessórios usados pelas atrizes globais nas telenovelas.

Gil (1995) fala que a pesquisa tem por objetivo proporcionar respostas aos

problemas que são propostos, sendo esta pesquisa requerida quando não se dispõe de

informações suficientes para responder o problema, ou então quando a informação

disponível se encontra em estado de discordância que não possa ser adequadamente

relacionada ao problema.

Assim, a pesquisa que foi desenvolvida tem caráter qualitativo, onde o pesquisador

participa, compreende e interpreta o tema, com propósito de explicar alguns aspectos da

realidade, para assim, se possível agir/ intervir sobre ela, articulando sobre ela o exercício

de ação participante, sobre a realidade da investigação. É do tipo exploratório, pois com ela

pode-se obter informações contextuais, esclarecendo problemas e hipóteses e também

estabelecendo prioridades.

Esta pesquisa também caracteriza-se por ser descritiva, pois buscou-se descrever um

fenômeno em determinado período, que segundo Gil(1995, p.46)” tem por objetivo

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então

o estabelecimento de relações entre variáveis.”

Dentre as diversas maneiras que a pesquisa qualitativa pode assumir, existem os

estudos de caso, que foi o método aplicado nesse Trabalho Final de Graduação. Portanto

elucida que o estudo de caso é “o conjunto de dados, que descrevem uma fase ou a

totalidade do processo social de uma modalidade, em suas várias relações internas e nas

suas fixações culturais, que seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional,

uma instituição social, uma comunidade ou nação”.(Young, 1994, p.269)

A técnica utilizada foi à pesquisa documental, bibliográfica, mais as ligações

efetuadas para o CAT (Centro de Atendimento ao Telespectador) da Rede Globo, onde

pode-se esclarecer dúvidas ao falar com os atendentes. Por fim o questionário que foi
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aplicado com vendedoras de seis lojas de acessórios da cidade de Santa Maria, onde foi

utilizado o levantamento de dados, que foi baseado num roteiro informal.

Foram pré-determinadas seis lojas localizadas no centro da cidade, pois são as que

possuem fácil acesso de toda população e as que se disponibilizaram a participar da

pesquisa. Foram essas MPilau, Tok d’Classe, Núcleo de Bijuterias, Eloos Acessórios,

Essencial Jóias e Flor de Liz Bijoux. Optou-se por especificar os acessórios na pesquisa,

pois são eles que complementam o visual das pessoas, e por tratar-se de moda, que está

sempre em processo de inovação, acredita-se que sejam mais convenientes de acompanhar

essa moda, apenas alterando acessórios.

3.1 QUESTÕES DA PESQUISA

Para responder o seguinte problema de pesquisa: O figurino apresentado em

telenovelas da Rede Globo interfere o comportamento dos consumidores do sexo

feminino na compra de acessórios em 6 lojas do centro da cidade de Santa Maria?

Foram efetuadas as entrevistas no mês de Outubro de 2007, afim de saber da

existência ou não, e de como eram feitas as buscas, por casos novelísticos de acessórios

usados por personagens da teledramaturgia.
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4. ANÁLISE DOS DADOS

Ao conhecermos um estabelecimento comercial, como é o caso da pesquisadora,

que possui uma loja, e começarmos a analisar, podemos verificar vários casos de pessoas

que chegam em alguma loja buscando produtos vistos na mídia, ainda mais quando trata-se

de seu próprio ídolo usando determinado produto, acessório, roupas.

A vontade de parecer-se com determinada pessoa famosa, faz crescer o desejo de

consumir em determinadas pessoas, e algumas chegam a ligar para o Centro de

Atendimento ao Telespectador (CAT35) da Rede Globo, para assim saberem detalhes do

que está sendo exibido pelos personagens das telenovelas e até mesmo para saber sobre

como é feito o corte de cabelo de algumas atrizes. O cabelo da personagem Vera Holtz

(Paraíso Tropical, 2007) foi o cabelo mais procurado no CAT em agosto de 2007. Sem falar

nos acessórios a qual a pesquisa é voltada, há também inúmeros pedidos de buscas. Das

novelas que estão sendo exibidas agora (outubro de 2007), há uma busca maior pela

personagem Beatriz (Priscila Fantin) da novela Sete Pecados, exibida no horário das 19h15

na Rede Globo. Segundo um dos atendentes do CAT, muitas mulheres têm ligado para

saberem mais sobre a personagem, suas roupas, marcas que ela usa, cores do esmalte etc,

então eles encaminham um email para uma pessoa responsável por essas pesquisas no

Projac36, e dentro de três dias o interessado retorna a ligação para o CAT, que eles

fornecem todos dados que foram solicitados.

A análise dos dados se dá através da interpretação de um questionário37 aplicado em

entrevistas com as vendedoras de seis lojas de acessórios da cidade de Santa Maria. Dentre

essas seis lojas, apenas uma atendente está a apenas quatro meses no ramo de vendas de

acessórios, as demais, têm de 2 a 7 anos de experiência como vendedoras de acessórios.

As entrevistas foram efetuadas nos dias 26, 27 e 29 de Outubro de 2007, no período da

tarde. Segundo as entrevistadas, o perfil das consumidoras de todas lojas é variado,

atingindo o público de adolescentes a jovens senhoras. Ainda na pergunta número quatro,

quando ainda não havia referência às telenovelas e seus acessórios, e sim qual acessório

35 CAT – Central de Atendimento ao Telespectador
Tel: (21) 3112-3500/2461-1500 e (11) 3131-2500
36 O Projac é o centro de produção da TV Globo, localizado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.
37 em anexo
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que atualmente era mais procurado pelos clientes nas lojas, os mais citados, foram as bolsas

grandes, brincos, pulseiras de acrílico e os óculos. Quando na pergunta seis, foi questionada

a possibilidade, se existia alguma relação nos pedidos das clientes com as telenovelas

exibidas na Rede Globo, todas foram unânimes de falar que sim, e começarem a contar

histórias, alguma chamava a outra colega, também teve participações de proprietárias de

algumas lojas e todas relembravam e relatavam fatos, sendo desnecessário seguir a ordem

do questionário, pois já havia conseguido as respostas.

Os acessórios apresentados nas telenovelas, se já não vem escritos diretamente de

fábrica identificando pelo nome de alguma personagem, a própria loja se encarrega de

avisar às clientes que não recordam. Como diz a vendedora da loja Ellos Acessórios,

localizada na Rua Floriano Peixoto:

Sempre chegam consumidoras atrás de produtos exibidos na mídia, a loja
mesmo já expôs várias vezes na vitrine o produto indicado pelo nome da
personagem. Um exemplo foi um dos colares usados na novela Paraíso Tropical
pela Marion (Vera Holtz), que foram expostos na vitrine com o nome da
personagem.

As vendedoras também relatam casos de consumidoras que chegam nas lojas,

querendo o produto e dizem que viram na televisão, mas nem sempre sabem o nome da

personagem. Portanto esses produtos facilitam na hora da venda, só prejudicam a venda

quando não encontram o produto, brinca a vendedora da Essencial Jóias:

Facilita um monte a nossa venda, porque há bastante procura dos clientes, e eles
chegam e compram. Só prejudica quando não se tem o produto, ou se elas acham
que o que temos não é igual ao da atriz que procuram.

A proprietária da Essencial Jóias deu seu parecer, dizendo que esse fato sempre

ocorreu e que ela lembra de ter comprado e vendido bastante os óculos da personagem Taís

(Alessandra Negrini) em Paraíso Tropical, brincos e bolsas da Cláudia Raia em Belíssima e

Sete Pecados, os brincos da Elen e Leona (Taís Araújo e Carolina Dieckmann) em Cobras e

Lagartos. “Tem atrizes que vendem mais que as outras, as peças usadas por Cláudia Raia,

Giovana Antonelli, Vera Fischer, não importa a novela, sempre há a procura”.

A proprietária da loja M Pilau, localizada no Santa Maria Shopping, falou que eles

têm a marca exclusiva dos acessórios usados pelas atrizes na Rede Globo, mas não
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divulgam o nome, por medo da concorrência começar a vender também, eles tiram as

etiquetas e colocam da própria loja, para não correrem esse risco, afirma Maristela Pilau.

Que diz vender muitas peças de bijuterias expostas pela mídia, entre esses o famoso brinco

e anel da Leona, que apesar da novela ter terminado há um ano, ainda tem clientes que

procuram. Como também pulseiras usadas por Carolina Ferraz em Belíssima, e o anel em

forma de pulseira da Jade, foram uns dos campeões de vendas dessa loja.

Para a funcionária da loja Tok d’ Classe, as personagens de Jade (Giovana Antonelli

– O Clone), Leona (Carolina Dieckmann – Cobras e Lagartos) e Beatriz (Priscila Fantin, na

atual Sete Pecados), foram acessórios que tiveram maior número de procura e vendagem, e

ainda são alguns dos mais buscados pelas consumidoras.
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5. CONCLUSÕES

Ao finalizar essa pesquisa pode-se concluir que as telenovelas da Rede Globo são

muito bem quistas e aceitas pelo público/telespectador, segundo comentários das

vendedoras que utilizam os nomes das atrizes e das telenovelas globais como argumento de

vendas. Pois as telenovelas da Rede Globo estão presentes diariamente em determinados

horários (atualmente: Malhação 17h 37m, Desejo Proibido 18h 05m, Sete Pecados 19h

15m, Duas Caras 20h 55m), atingindo assim todos os tipos de público.

Através das entrevistas aplicadas com as vendedoras de lojas de acessórios do

centro da cidade de Santa Maria (RS), afirma-se ser válida essa busca pelos acessórios das

personagens e através da análise dos dados obtidos, pode-se responder a questão

problemática da pesquisa. Tanto as entrevistas, como o levantamento de dados

bibliográficos (livros, revistas, sites), como também o serviço do CAT (Centro de

Atendimento ao Telespectador) contribuíram para que pudesse ser respondido os objetivos

dessa pesquisa, pode-se verificar alguns exemplos em anexo, como também na análise dos

dados.

Comprovou-se que a moda está presente em todos cantos e que as clientes buscam

acompanhá-la como podem. As vendedoras contam que tudo que é exposto na mídia ajuda

na hora das vendas, pois as clientes gostam de adquirir as peças usadas pelas atrizes,

principalmente nos casos das telenovelas. Sendo citados vários casos de cópias de estilos, e

principalmente os acessórios usados nas telenovelas, como o estilo Leona (Carolina

Dieckmann) Cobras e Lagartos (2006), sendo o mais lembrado pelas atendentes que foram

entrevistadas e atualmente o estilo Beatriz (Priscila Fantin) em Sete Pecados (2007).

Portanto a pesquisa teve um grande aproveitamento, tanto teórico, quanto prático,

no decorrer das entrevistas, enquanto pode-se responder as dúvidas e os objetivos propostos

pelo projeto, afirmando que existe a busca pelos acessórios usados pelas atrizes nas

telenovelas globais, nas lojas do centro de Santa Maria (RS).
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6. ANEXOS

Anexo 01 – Questionário

Loja: __________________________________ Data: ______________________
Vendedor(a):________________________________
Idade: ( ) 15 a 24 anos ( ) 25 a 34 anos ( ) 35 a 44 anos ( ) acima de 45 anos
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado/ separado ( ) viúvo

1)Há quanto tempo trabalha na loja?

2) Sempre trabalhou em loja de acessórios?

3) Qual o perfil dos consumidores?

4) Atualmente, qual é o acessório mais procurado pelos clientes?

5) Como os clientes se referem a uma peça, quando dizem o que estão procurando, como

eles pedem?

6) Existe relação com personagens de telenovelas?

7) Os produtos usados nos figurinos das atrizes nas telenovelas influenciam (facilitam) na

hora de vender, ou prejudicam?

8) Lembra de algum caso?
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Anexo 02 – Páginas de alguns sites que mostram a Moda das Telenovelas

1-

38

38 http://setepecados.globo.com/
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2.

39

39 Mais informações em:
http://revistaquem.globo.com/EditoraGlobo/componentes/article/edg_article_print/1,3916,1161239-2809-
2,00.html
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3.

40

40 Toda reportagem disponível em: http://ego.globo.com/ENT/Noticia/0,,AA1266028-5877,00-
TODO+MUNDO+QUER+SER+LEONA+A+PERSONAGEM+DA+VEZ+NA+MODA+DAS+NOVELAS.h
tml
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