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RESUMO 

 

 

O presente estudo visou abordar a utilização do product placement em vídeos tutoriais de 

automaquiagem de Alice Salazar. Para isto, foi realizada a análise de cinco audiovisuais, 

buscando identificar quantas marcas e de que forma elas aparecem. Essa ferramenta de 

comunicação vem sendo uma alternativa aos meios tradicionais (anúncio, folder, comercial 

30’), que devido à exigência do público por novas abordagens, já não suprem sua função de 

persuadir e levar à compra. O product placement não está presente nas narrativas 

publicitárias, mas em cenários de entretenimento, como filmes e séries. Porém, a inserção 

desta ferramenta vai além de formatos já conhecidos e pode ser observado também em vídeos 

de tutorial de automaquiagem, foco desta pesquisa.  

 

Palavras-chave: publicidade; entretenimento; product placement; marca. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aimed to board the utilization of product placement in tutorial videos of 

selfmakeup by Alice Salazar. For this, it was realized the analisys of five audiovisual, looking 

for identify how many brands and how they appear. This comunication tool come as an 

alternative to the tradicional ways (advertisement, folder, commercial 30’), that due to the 

public requirement for new boarding, do not supply its function of persuading and take to 

shopping. The product placement is not present in the publicitary narratives, but in 

entertainment scenarios, such as movies and series. However, the insertion of this tool goes 

beyond of already know formats and may be also observed in tutorial videos of selfmakeup, 

focus of this research. 

 

Keywords: advertising; entertainment; product placement; brand. 
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1.       INTRODUÇÃO 

 

O product placement ou merchandising editorial é uma ferramenta promocional de 

marketing relacionada à comunicação publicitária. A técnica do product placement1 consiste 

em inserir produtos, serviços ou marcas em narrativas audiovisuais, tais como filmes e 

seriados na TV ou internet. De acordo com Nunes e Garcez (2012), a técnica associa um 

produto a um estilo de vida – e, pode-se inferir, a um determinado personagem ou núcleos de 

personagens ou a celebridades, por exemplo – por meio do contexto de uma narrativa. O 

objetivo é fazer esta inserção de forma sutil e, por este motivo, com mais chances de ser 

eficaz junto ao público, por meio da sugestão.  

O canal Youtube, fundado em maio de 20052, também tem sido amplamente 

empregado nas estratégias de divulgação de produtos, serviços e campanhas publicitárias, a 

fim de funcionar como um meio de aproximar anunciantes e seus públicos fora das 

ambiências das mídias mais tradicionais ou convencionais. Neste sentido,  

 

o uso do Youtube como ferramenta de marketing possibilita às empresas a 

disponibilizarem [disponibilização de] seus vídeos comerciais tendo duas principais 

vantagens: o custo e a possibilidade de que se as pessoas gostam [gostarem] do 

vídeo, elas podem [poderão] espalhar o seu conteúdo e até mesmo disponibilizarem 

em seus sites pessoais sem dificuldades. Muitas grandes empresas já estão 

compartilhando vídeos com usuários da rede. Isso demonstra o quanto elas estão 

levando a sério a imagem social da empresa na Internet. Saber explorar essa 

oportunidade é um diferencial enorme para marcar presença na web (WERNECK; 

CRUZ, 2009, p. 11).  

 

Os audiovisuais publicados no canal Youtube podem ser segmentados de acordo com 

seu conteúdo informativo e sua estética, sendo feita a categorização por agrupamento 

conceitual, ou seja, “essa metodologia é aplicada sem a utilização de rótulos ou denominações 

específicas para os objetos, permitindo que pertençam a um ou mais grupos em graus 

diferenciados de pertinência” (SERRANO E PAIVA, 2008, p.9). Segundo os autores, as 

categorias disponíveis são: Animais, Ciência e tecnologia, Educação, Entretenimento, 

Esportes, Filmes e desenhos, Humor, Instruções e estilo, Música, Notícias e política, Pessoas 

e blogs, Veículos, Viagens e eventos. A aplicação desse modelo resultaria em um número 

                                                           
1 Neste trabalho, optou-se por empregar o termo product placement ao invés de merchandising ou 

merchandising editorial, como preferem alguns autores brasileiros, tais como Delarissa (2013), Cardoso e Teles 

(2007). 
2 Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00-     

SSDFRECONHECA+A+HISTORIA+DO+SITE+DE+VIDEOS+YOUTUBE.html> Acesso em: 23/05/2014.  

http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00-%20%20%20%20%20SSDFRECONHECA+A+HISTORIA+DO+SITE+DE+VIDEOS+YOUTUBE.html
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,AA1306288-6174,00-%20%20%20%20%20SSDFRECONHECA+A+HISTORIA+DO+SITE+DE+VIDEOS+YOUTUBE.html
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maior de seções, pois a combinação de categorias formaria novos segmentos. Por exemplo, 

um vídeo tutorial de automaquiagem, poderia estar na categoria pessoas e blogs e 

entretenimento, bem como estar adequado à categoria saúde e beleza, e assim sucessivamente, 

criando novos grupos baseados no conteúdo estético e informacional (SERRANO E PAIVA, 

2008). De acordo com os autores, outro método de segmentação dos audiovisuais no Youtube 

pode ser feito considerando-se sua produção: 1) vídeos adaptados de outras mídias; 2) vídeos 

produzidos diretamente para difusão online. Neste sentido,  

 

 
Os vídeos adaptados compreendem todas as reproduções digitalizadas de conteúdos 

originários de outras mídias, são adequações de produtos audiovisuais ou artísticos 

que tinham como objetivo essencial a difusão em outro suporte mas que são 

reconfiguradas para o formato de exibição na internet. Essa categoria subdivide-se 

em: 1) conteúdos originários da televisão, como seriados, novelas, propagandas e 

transmissões esportivas; 2) cinema, curtas, trailers, documentários; 3) teatro, 

apresentações teatrais registradas digitalmente e publicadas no site; 4) música, o 

registro de shows e videoclipes; 5) games, incluindo vídeos ilustrativos ou tutoriais 

explicativos; 6) artes plásticas, seleção de obras exibidas como um álbum digital 

(SERRANO; PAIVA, 2008, p.8).  

 

 

A categoria de vídeos adaptados podem ser os comerciais de 30” veiculados na 

televisão e na internet, disponíveis em uma versão mais longa. Tem-se como exemplo o 

comercial da Adidas3, dirigido pelo cineasta Fernando Meirelles, com 30” para a televisão e 

1:05’ para a internet (PIPOCA MODERNA, 2014).  

 Os vídeos produzidos diretamente para difusão online podem ser subdivididos, 

segundo Serrano e Paiva (2008, p. 9), em pessoais, independentes e publicitários. Os pessoais 

incluem vídeos com conteúdo relacionado às atividades pessoais dos usuários e que são 

compartilhados com os amigos e demais usuários do canal. São exemplos deste agrupamento 

os vídeos que registram opiniões, receitas, acidentes domésticos, homenagens, autopromoção, 

enfim, qualquer conteúdo pessoal publicizado. Os vídeos independentes, por sua vez, são as 

produções que não possuem conteúdo pessoal, compreendendo todas as paródias (spoofs), 

vídeos musicais ou videoclipes, vídeos de caráter político, instruções, animações, entre outros.  

Os vídeos que tem produção voltada especialmente para a veiculação no Youtube, 

diferente dos vídeos adaptados para a plataforma, tem como objetivo a difusão no 

ciberespaço. De acordo com Serrano e Paiva (2008), trata-se da proposta essencial do site: 

                                                           
3 Disponível em: <http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/veja-versao-estendida-do-comercial-da-adidas-de-

fernando-meirelles/312148> Acesso em: 20/08/2014. 

http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/veja-versao-estendida-do-comercial-da-adidas-de-fernando-meirelles/312148
http://pipocamoderna.virgula.uol.com.br/veja-versao-estendida-do-comercial-da-adidas-de-fernando-meirelles/312148
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“Broadcast yourself” ou “transmita você mesmo”. Como exemplo, têm-se os vídeos tutoriais, 

que no Brasil, chegam a mais de 86.100 canais4. Este tipo de audiovisual está cada vez mais 

presente e popular na web, apresentando finalidades variadas, como por exemplo, ensinar os 

internautas a realizarem atividades as mais diversas possíveis, tais como fazer um penteado, 

nó em gravata, consertar eletroeletrônicos, construir objetos diversos, preparar receitas, etc.  

Audiovisuais com este tipo de conteúdo, como visto anteriormente, pertencem à 

categoria “pessoais”, pois exibem atividades pessoais dos usuários, sendo o principal 

objetivo a autopromoção. Considerando-se este cenário dos vídeos tutoriais, a maquiadora 

Alice Salazar é um exemplo de fonte emissora deste tipo de conteúdo, produzindo seus 

próprios vídeos com o intuito de ensinar a automaquiagem à suas seguidoras, ao mesmo 

tempo em que divulga seu trabalho profissional e a sua própria linha de produtos. 

Alice Salazar, maquiadora e blogueira, é uma das brasileiras que ganhou grande 

visibilidade por meio da publicação dos audiovisuais dedicados às suas dicas sobre a 

automaquiagem. Antes de alcançar popularidade, seus audiovisuais eram publicados no seu 

blog5 e no seu canal no site Youtube6. Alice atua como maquiadora profissional desde 2007, 

ano em que ingressou na faculdade de Estética e Cosmética pela Universidade Luterana do 

Brasil. No mesmo ano recebeu o convite para trabalhar como maquiadora no Grupo RBS, no 

qual atuou por quatro anos (ASSESSORIA DE IMPRENSA, 2014). Seus vídeos de 

automaquiagem, com dicas dirigidas ao público jovem, empregam linguagem coloquial e 

descontraída, somando mais de 58 milhões de visualizações no YouTube. Em 2010, seu 

trabalho e forma de se comunicar lhe renderam um convite do Grupo RBS7, empresa gaúcha 

de comunicação, para criar um blog – o Espelho Meu, que logo se destacou por conquistar um 

enorme número de acessos e ficar entre os 10 mais visualizados no site da empresa, o 

ClicRBS. 

Assim, os audiovisuais de automaquiagem de Alice Salazar constituem o objeto 

empírico desta investigação. Neste intuito, estabeleceu-se como problema de pesquisa a 

seguinte questão norteadora: como evoluiu a divulgação de diferentes produtos de maquiagem 

nos vídeos tutoriais da maquiadora Alice Salazar, pela técnica de product placement? E como 

                                                           
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%ADdeos+tutoriais>. Acesso em 

03/09/14. 
5 Disponível em: < http://wp.clicrbs.com.br/espelhomeu/?topo=13,1,1,,18,13>. Acesso em 17/08/2014.  
6 Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCAQfsJwdaEy5L9ehl4q0QrQ >. Acesso em 17/08/2014 
7 O clicRBS é um portal de internet do Grupo RBS que oferece conteúdo sobre moda, esporte, entretenimento, 

notícias online para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Disponível em 

<http://www.clicrbs.com.br/rs/>. Acesso em 16 de maio de 2014. 

https://www.youtube.com/results?search_query=v%C3%ADdeos+tutoriais
http://wp.clicrbs.com.br/espelhomeu/?topo=13,1,1,,18,13
https://www.youtube.com/channel/UCAQfsJwdaEy5L9ehl4q0QrQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portal_(internet)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/RBS
file:///J:/NOT/AppData/ASUS/Documents/UNIFRA/ASUS/Documents/UNIFRA/8º%20Semestre/AppData/Local/Temp/Rio%20Grande%20do%20Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://www.clicrbs.com.br/rs/


10 
 
 

   
 

a própria maquiadora tem se promovido enquanto marca, divulgando sua linha de 

maquiagem?  

Com base nesta problemática, o objetivo geral foi o de identificar a evolução ocorrida 

nos vídeos de Alice Salazar quanto à divulgação de produtos de maquiagem, via ferramenta 

de product placement, bem como a promoção da sua própria marca/linha de maquiagem. 

Neste sentido, ficaram estabelecidos como objetivos específicos do trabalho: a) investigar 

como se dá a divulgação de produtos nos tutoriais de automaquiagem de Alice Salazar quanto 

às características de apresentação/abordagem destes enquanto product placement; b) comparar 

as características da divulgação de produtos, observando evolução entre os primeiros e os 

mais recentes vídeos da maquiadora quanto à quantidade de inserções e à qualidade de 

abordagem dos produtos e c) compreender como aconteceu a inserção e divulgação da linha 

própria de maquiagem da maquiadora. 

A escolha do objeto empírico justifica-se devido à importância de se compreender e 

explorar as novas possibilidades de divulgação de marcas, produtos e serviços, alternativas 

aos formatos de publicidade massiva mais tradicionais, tais como cartazes, anúncios 

impressos, audiovisuais publicitários televisivos, material de ponto-de-venda, entre outros. 

Isto porque a publicidade deve estar permanentemente reinventando suas abordagens e 

formatos, a fim de garantir a atenção do público-alvo. Afinal, a função de comunicar com vias 

às divulgações empreendidas pelos anunciantes está cada vez mais desafiadora e complexa 

para agências e publicitários.  

 Os consumidores estão mais exigentes e somente os meios tradicionais de 

comunicação já não suprem a função de convencê-los a adquirir e consumir. Nesse sentido, 

novas abordagens e formatos publicitários estão surgindo com a finalidade de surpreender, 

sensibilizar e persuadir mais facilmente os públicos-alvo.  

Apresentando um faturamento de R$ 189,7 milhões8 por bimestre em investimento 

publicitário no Brasil, aponta o relatório do Projeto Inter-Meios de janeiro e fevereiro de 

2013, a internet é um dos meios que mais cresce (MEIO E MENSAGEM, 2013). A 

divulgação comercial na internet é uma das formas mais atrativas na atualidade, 

especialmente devido ao seu baixo custo e ao aumento da permanência dos usuários na rede. 

                                                           
8 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/29/Publicidade-em-

internet-passa-revistas>. Acesso em: 25/05/2014. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/29/Publicidade-em-internet-passa-revistas
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2013/04/29/Publicidade-em-internet-passa-revistas
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Porém, deve-se pensar em estratégias para fazê-la da melhor maneira possível, a fim de 

surpreender e conquistar o público-alvo.  

Um formato que ainda é novo, principalmente no mercado brasileiro, é o product 

placement, que para Delarissa (2013) tem uma enorme capacidade para criar conscientização 

de marca, especialmente por fazer isto de forma menos invasiva. Neste sentido, tem chamado 

muito a atenção de empresas e dos profissionais de comunicação que desejam fazer uma 

marca ser conhecida pelo seu público. 

Outra oportunidade para uma abordagem publicitária alternativa ao investimento em 

mídias massivas é a produção de conteúdo e patrocínio ou apoio a blogs, os quais vêm sendo 

amplamente utilizados como ferramenta de comunicação publicitária. Uma de suas 

características básicas, de acordo com Orihuela (2007, p.7), 

 

É que ele consegue fazer com que o processo de publicação na rede seja quase 

completamente transparente e praticamente simultâneo à escrita. Essas 

características se traduzem na informalidade, na espontaneidade e no caráter pessoal, 

às vezes íntimo, do estilo dominante dos blogs.  

 

As marcas estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia e muitas vezes não 

percebemos o quanto elas fazem parte da nossa vida. O product placement é uma ferramenta 

que permite inserir a marca em momentos de lazer, por exemplo, quando se está assistindo um 

filme ou seriado. Mas esta abordagem publicitária não se limita a isso, está presente também 

em vídeos tutoriais de automaquiagem, onde o público não se dá conta de quantas marcas 

estão sendo apresentadas, pois estão ali pela razão de aprender o passo a passo das 

maquiagens. A importância desta pesquisa justifica-se pelo fato de se compreender os novos 

cenários onde o product placement está inserido.  

O referencial teórico responsável pela base desta pesquisa é dividido em dois 

capítulos: As ferramentas de publicidade e product placement e Gestão de marca.  O primeiro 

apresenta dois subcapítulos. No item número 2.1, intitulado “Publicidade”, fala sobre sua 

função no campo da Comunicação. Neste subcapítulo também são apresentadas as oito tarefas 

primordiais na divulgação e promoção de uma empresa e seu gerenciamento a marca. A 

plataforma online é um importante meio para a publicidade estar inserida, pois permite uma 

interação imediata com o consumidor potencial. Os autores utilizados na construção deste 

texto foram Neusa Demartini (2003), Pablo Viana (2009) e José Benedito Pinho (2000).  

No subcapítulo 2.2, Product placement, tema foco desta pesquisa, aborda os aspectos 

teóricos do conceito e como funciona na prática. Este subcapítulo revela como a ferramenta 
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tem sido uma alternativa aos formatos mais convencionais de publicidade, associados aos 

meios tradicionais, pois o público está cada vez mais exigente em relação as abordagens 

publicitárias. Também neste subcapítulo é possível tomar conhecimento de como o product 

placement pode ser classificado e suas vantagens e desvantagens enquanto narrativa 

comercial. Mariana Delarissa (2013), Regina Blessa (2007), Rafael Diel (2010) e Cardodo e 

Teles (2007) foram os autores consultados. 

O segundo capítulo, nomeado Gestão de marca, emprega os autores Andrea 

Semprini (2006), Mariana Delarissa (2013), José Benedito Pinho (1996), Augusto 

Nascimento (2007) e David Aaker (1998).  São apresentadas considerações teóricas a respeito 

do conceito de marca e sua relação com o comportamento dos consumidores. São enfatizados 

os três motores da lógica de marca – economia, consumo e comunicação –, bem como os 

cinco temas que associam a pós-modernidade e o consumo: o individualismo, o corpo, a 

imaterialidade, a mobilidade e o imaginário, o gerenciamento de marca e os 4 Es de marketing 

e branding. 

O capítulo Metodologia apresenta a maquiadora Alice Salazar, bem como o universo 

da pesquisa que são os vídeos tutoriais de automaquiagem publicados por ela no canal 

Youtube desde 2010. Para realizar a análise dos audiovisuais, a fim de identificar o 

funcionamento da técnica de product placement nos mesmos, a evolução da divulgação de 

produtos e a promoção de Alice Salazar como marca, serão adotados cinco vídeos 

correspondentes ao período de 2010 a 2014. 

O capítulo está dividido em três seções: na primeira, encontra-se a apresentação da 

maquiadora Alice Salazar, sua história e trajetória; na segunda seção, o universo e a amostra 

da pesquisa, explicando como foi feita a análise dos audiovisuais e por último, na terceira 

sessão, o corpus da pesquisa, os trechos dos vídeos selecionados para análise.  

Cada audiovisual do corpus foi analisado em duas etapas, sendo divididas em 

categorias analíticas formuladas a partir do referencial teórico. A primeira etapa, nomeada 

Classificando o product placement, apresenta a categorização de Cardoso (2007), a segunda 

etapa, Identificando as mediações humanas, é realizada de acordo com os conceitos de 

Semprini (2006) sobre marca.  

Ao analisar o corpus foi possível perceber que o product placement vai além das 

inserções em seriados e filmes, onde aparecem uma ou duas marcas. Se apropriar de cenários 

onde o público está inserido com o objetivo de se entreter para divulgar marcas e produtos, é 

uma forma inovadora de comunicação. No caso dos tutoriais de automaquiagem, o público 
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não percebe o quão influenciado está sendo e por vezes direcionado a adquirir e consumir as 

marcas apresentadas na cena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

   
 

2. AS FERRAMENTAS DE PUBLICIDADE E PRODUCT PLACEMENT 

 

Este capítulo encontra-se dividido em duas partes. O subcapítulo 2.1 Publicidade 

aborda o conceito, apresentando suas técnicas, além de abordar a presença digital da 

publicidade, os oito objetivos como instrumentos de promoção de vendas e negócios e a 

contribuição da publicidade ao gerenciamento a marca. Para embasar este referencial, são 

apresentadas as ideias de Neusa Demartini (2003), Pablo Viana (2009) e José Benedito Pinho 

(2000). 

O item 2.2, intitulado Product placement, apresenta o conceito, suas características e a 

diferença entre esta ferramenta e o merchandising. Também são abordados os três tipos de 

product placement, vantagens e desvantagens para o anunciante e a produtora, o 

comportamento dos sujeitos em relação às abordagens publicitárias, os três critérios-chave 

para a eficácia do product placement. Neste capítulo, os autores Delarissa (2013), Blessa 

(2007), Diel (2010) e Cardodo e Teles (2007) contribuíram para a construção do texto. 

 

 

2.1 Publicidade 

 

 A atividade publicitária tem como função divulgar marcas, produtos ou serviços por 

meio de argumentos que se pretendem persuasivos, com o objetivo de despertar no público-

alvo o desejo pela coisa anunciada, assim condicionando-o para o ato de compra.  De acordo 

com Demartini (2003, p. 42), a publicidade é um “processo de comunicação persuasiva, de 

caráter impessoal e controlado que, através dos meios massivos e de forma que o receptor 

identifique o emissor, dá a conhecer um produto ou serviço, com o objetivo de informar e 

influir em sua compra ou aceitação”. Para isto, são utilizadas narrativas nas quais o 

anunciante tenta convencer o público sobre a oportunidade de consumir.  

 

A mensagem publicitária, embora imperativa, não é apresentada no sentido de 

ordem, ela não se apresenta intimando o sujeito a consumir o produto como 

condição essencial para a solução dos problemas. Ela se apresenta de maneira 

convidativa, buscando envolvê-lo em sua atmosfera, convencendo-o sobre a 

necessidade de consumir. Graças a este recurso, a mensagem perde o tom autoritário 

do discurso imperativo e consegue estabelecer uma relação emocional com o público 

receptor (VIANA, 2009, p. 27).  
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Uma das técnicas de persuasão publicitária é associar o consumo do produto/serviço 

ao sucesso, à realização e aos momentos de prazer e satisfação que o consumidor pode 

usufruir. Segundo Demartini (2003), os anúncios comunicam ao público receptor as 

mensagens que são relevantes e interessantes para que o mesmo seja conduzido ao ato de 

compra do produto ou serviço. Para a autora (2003, p. 35), “nas mensagens publicitárias, a 

informação é convertida em argumento de persuasão”. Neste sentido, persuadir significa 

convencer o receptor a adquirir tal produto ou serviço que satisfará suas necessidades 

fisiológicas ou psicológicas.   

A publicidade está cada vez mais presente nas plataformas online, sua primeira 

manifestação na web, de acordo com Pinho (2000, p. 92), foi “nos próprios sites de empresas 

que marcavam sua presença na rede, com o propósito de oferecer informações úteis a respeito 

de seus produtos e serviços, a maioria relacionados com internet e informática”. Hoje, a 

publicidade cobre praticamente todos os serviços da internet. Para Pinho (2000, p. 96), 

 

A publicidade pode ser entendida como qualquer forma remunerada de apresentar ou 

promover produtos, serviços ou marcas, feita por um patrocinador claramente 

identificado e veiculada nos meios de comunicação [...] Embora muitos considerem 

que o seu objetivo é apenas auxiliar as vendas de um produto ou serviço, a 

publicidade informa, convence, anima, motiva atitudes e comportamentos, modifica 

imagens, explica e arregimenta aliados, encerrando uma técnica especializada e 

complexa, com objetivos de curto, médio e longo prazos, cujos métodos estão em 

constante evolução. 

 

De acordo com Pinho (2000, p.98), conforme os objetivos de comunicação, “a 

publicidade pode ser pioneira, quando o propósito é estimular a procura primária”, ou seja, 

por um determinado produto e não por uma marca específica, ou competitiva, quando a busca 

é por uma marca ao invés de uma categoria de produto (PINHO, 2000).  

Quando se fala em objetivos como instrumentos de promoção de vendas e negócios, 

Sampaio (apud PINHO, 2000, p. 98) “assinala que a publicidade desempenha oito tarefas 

primordiais na divulgação e na promoção da marca ou da empresa”, incluindo a criação, 

expansão, correção, educação, consolidação e manutenção de mercado.  

 

Divulgação da marca (de produto ou serviço) ou empresa para torná-la mais íntima 

dos consumidores que já a conhecem ou fazê-la conhecida pelos que ainda não a 

conheçam; Promoção da marca ou empresa para seus consumidores, visando 

aumentar sua presença entre eles e ressaltando seus aspectos mais competitivos em 

relação ao que existe no mercado e é oferecido pela concorrência; Criação do 

mercado para a marca ou empresa por meio da conquista de mais consumidores; 

Expansão do mercado pela conquista de mais consumidores; Correção do mercado, 

quando a imagem de marca ou empresa não estiver sendo percebida de maneira 
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adequada pelos consumidores ou quando estes não estiverem corretamente 

informados das características e vantagens do produto ou serviço do anunciante; 

Educação do mercado, quando o consumo depender da formação de uma atitude ou 

de um hábito de consumo; Consolidação do mercado, quando o importante dor 

solidificar uma posição conquistada, por meio da reafirmação das qualidades da 

marca ou empresa; Manutenção do mercado, pela constante reafirmação das 

características e vantagens da marca ou empresa e da ação de resposta aos ataques e 

esforços da concorrência (SAMPAIO apud PINHO, 2000, p. 98).  

 

A contribuição da publicidade ao gerenciamento a marca (brand management ou 

branding) pode ser localizada, segundo Pinho (2000), em torno das quatro categorias básicas 

de percepções e reações do consumidor à marca:  

 

O conhecimento do nome de marca, a qualidade percebida, as associações e a 

fidelidade do consumidor. Todas elas contribuem primordialmente para a construção 

da imagem de marca e podem ser manipuladas pela publicidade, que se destaca entre 

as demais ferramentas de comunicação pelo elevado grau de controle que permite 

sobre as mensagens bem como pelo poder de penetração e convencimentos junto aos 

prospects e consumidores em geral (PINHO, 2000, p. 99).  

 

Ainda de acordo com Pinho (2000, p. 100), “a publicidade constrói de maneira 

gradativa o conhecimento da marca em seus três níveis: o reconhecimento, a lembrança 

espontânea e o top of mind, que corresponde ao nível máximo de conhecimento”. Para um 

novo produto ou serviço, a comunicação publicitária tem a função de tornar a marca 

conhecida, para que assim o consumidor venha a adquiri-la. As marcas construídas com um 

grande nível de conhecimento têm uma vantagem competitiva muito superior às marcas que 

não investem ou investem pouco em comunicação, pois para estas se torna mais difícil 

conquistar uma posição na memória do consumidor, mesmo dispondo de um produto ou 

serviço superior (PINHO, 2000). 

A publicidade estabelece e promove diversas associações com a marca de forma 

estável e contínua ao longo do tempo e, assim, contribui para agregar valor ao produto ou 

serviço oferecido e para torná-lo diferente de seus concorrentes (PINHO, 2000). É neste 

sentido que “uma marca bem posicionada irá procurar uma posição estratégica competitiva ao 

ser sustentada por associações fortes, selecionadas de acordo com o contexto do produto, da 

marca e da concorrência” (PINHO, 2000, p. 100).  

Uma boa comunicação deve partir de experiências comuns entre o emissor e o 

receptor, ou entre anunciante e público-alvo, por meio da qual os símbolos usados pela fonte 

emissora sejam reconhecidos e entendidos. A comunicação publicitária consegue chamar a 

atenção do consumidor ao elaborar as mensagens de acordo com os desejos de consumo deste, 
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envolvendo valores e sentimentos que permitam criar vínculos de relacionamento com os 

usuários de um produto ou serviço, preferencialmente de longo prazo. Este laço é 

determinante para o estabelecimento da lealdade e do comprometimento ou engajamento do 

consumidor com as marcas (PINHO, 2000).  

Na web, de acordo com Pinho (2000), a interação com o consumidor potencial é 

imediata, pois permite que a empresa tenha um feeback da efetividade da sua publicidade 

online. Isto porque existem ferramentas que permitem ao anunciante tomar conhecimento 

sobre o que o internauta pensa a respeito da mensagem e o produto ou serviço anunciado, ou 

seja: o principal diferencial da internet em relação aos meios tradicionais de comunicação, 

neste caso, é que ela permite uma interação direta entre o consumidor e o anunciante. O 

mesmo pode clicar no anúncio para obter informações e até mesmo realizar a compra do 

produto de forma imediata à apreciação do mesmo (PINHO, 2000). Por suas características de 

segmentação, a internet requer estratégias diferenciadas de acordo com os públicos 

específicos, sendo que os códigos utilizados para prover uma mensagem devem ser escolhidos 

de forma que sejam entendidos pelo público-alvo. 

 

 

2.2   Product placement 

 

No Brasil ainda utiliza-se o termo merchandising para designar a função do product 

placement, ainda que existam diferenças técnicas entre os mesmos. D’Astous & Chartier 

(apud DELARISSA, 2013, p. 27) definem o conceito de product placement como: 

 

[...] uma colação deliberada e estratégica de produtos, marcas ou serviços em 

sequências cinematográficas com intenção promocional. Produtos e/ou marcas são 

integrados e passam a fazer parte da narrativa audiovisual, podendo influenciar a 

percepção através da presença de planos cinematográficos e no enredo da história. 

 

Quanto ao termo merchandising, Blessa (2007) o define como qualquer técnica, ação 

ou material promocional no ponto-de-venda que informe e melhore a visibilidade dos 

produtos, marcas ou serviços, com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra 

dos consumidores. Comparativamente, para Lehu (2005 apud DELARISSA, 2013, p.27), “o 

product placement é uma técnica de comunicação publicitária que consiste em mostrar um 

produto ou marca em uma ou mais sequências de uma promoção cinematográfica”. Esta 

apresentação do produto deve ocorrer de forma sutil, preferencialmente não sendo percebida 
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de forma consciente pelo público por estar congruentemente inserida no contexto de 

apresentação da narrativa.  

Para Veronezzi (2005, p. 209) a estratégia do merchandising apresenta dois grandes 

problemas para o público:  

 

Se ele é malfeito, com situações forçadas, close no logo da marca, personagens que, 

de repente, contrariando suas personalidades, dizem frases elogiosas ou ditam 

recomendações parecendo texto decorado sobre certos produtos, isso faz com que 

até crianças percebam que aquelas falas e ações só estão sendo encenadas pela 

personagem porque é publicidade, e, como tal, paga. O segundo problema acontece 

quando o merchandising é feito de maneira correta, com o produto se inserindo 

naturalmente no roteiro, nas cenas, situações e falas das personagens, passando a 

ideia para o público de que a sua aparição foi uma opção do autor.  

 

O product placement pode ser considerado um merchandising inserido no contexto de 

uma narrativa audiovisual, preferencialmente de forma sutil e por vezes discreta. Por esta 

razão, Veronezzi (2005) explica que se deve ter bom senso e ética para não divulgar produtos, 

serviços, ideias, juízos que sejam condenáveis ou possam causar malefícios aos 

consumidores. Afinal, muitas vezes, por não perceberem que se trata de publicidade, o 

público está muito mais vulnerável às mensagens veiculadas. Além disto, pode se sentir 

incomodado pela mensagem inserida no conteúdo do audiovisual assistido.  

De acordo com Schiavo (apud FELTRIN, 2010) uma das características das ações do 

product placement é que não podem ser consideradas como um comercial, pois as mesmas 

não têm duração pré-estabelecida nem são comercializadas levando-se em conta apenas o 

tempo de duração da exposição (em segundos), que comumente estabelece o valor de 

investimento dos comerciais. Não há um padrão ou regra sobre o product placement, um 

exemplo são os vídeos tutoriais de automaquiagem da Alice Salazar, onde os produtos 

aparecem por 5”, pois o foco dos audiovisuais não é exibir as marcas, mas sim ensinar o passo 

a passo das maquiagens.   

 Araújo et al. (apud FELTRIN, 2010) explicam  que o merchandising editorial – ou 

product placement - foi criado com o objetivo de baratear os custos de produção 

cinematográfica, ou seja, marcas, produtos e empresas passaram a fazer parte da narrativa, 

dentro das ações de personagens e cenários. Por aparecer na maioria das inserções de forma 

discreta, esta ferramenta de promoção, faz com que muitas vezes o espectador não perceba 

que a intenção é promover aquela determinada marca, produto ou empresa (FELTRIN, 2010).  



19 
 
 

   
 

No caso dos tutoriais de automaquiagem, mesmo que as marcas mostradas não 

patrocinem os vídeos, elas ganham grande visibilidade com os consumidores potenciais que 

integram a audiência dos canais em plataformas como o Youtube. Desta forma, conclui-se que 

as marcas são duplamente beneficiadas, pois obtém visibilidade nos audiovisuais, muitas 

vezes sem investir no patrocínio dos mesmos.  

De acordo com Diel (2010, p. 18), “é possível assegurar que o entretenimento, mais 

precisamente o cinema, é o berço do product placement”. Ainda segundo o autor, os 

produtores cinematográficos constantemente orçavam patrocínios de marcas e alguns até 

prospectavam verba a ser preenchida pelas marcas, como forma de reduzir o custo de 

produção de seus filmes.  

Pode-se separar a estratégia de product placement em três tipos, segundo Cardoso 

(2007, p.836): 

 

[...] através de placement criativo, on set placement ou screen placement o qual 

insinua a marca no filme, podendo ter vários níveis dependendo no número de 

aparições. No script placement ou audio placement, a personagem refere-se 

verbalmente ao produto, ou seja, a marca é mencionada. E no product placement 

audiovisual ou plot placement, a marca é mostrada. 

 

O product placement permite ao anunciante uma comunicação híbrida, pela qual a 

intenção de divulgar o produto ou marca nem sempre é percebido de imediato pelo público-

alvo. Isso acontece porque o product placement está inserido de forma pertinente na narrativa 

audiovisual, sendo colocado como um objeto imprescindível para o personagem, por 

exemplo.  De acordo com Lehu (apud Cardoso e Teles, 2007), esta ferramenta oferece ao 

anunciante a oportunidade de uma comunicação original, que permite sair dos padrões da 

publicidade massiva e contornar um novo caminho. Segundo Cardoso (2004) o anunciante 

deve saber de que forma o seu produto vai ser utilizado e quais as características das 

personagens que vão manusear o produto, pois há chance de os objetivos comunicacionais 

não ser alcançados. 
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 Vantagens 

 

Desvantagens 

 

 

 

 

 

Para o 

anunciante 

Atenção do espectador; 

Predisposição do espectador; 

As marcas aparecem em torno da 

sua competência; 

Uma solução para o zapping; 

Associação das marcas aos atores; 

Custo da ação comparativamente 

inferior; 

Mostram-se usos quotidianos das 

marcas. 

 

Não controla a mensagem, 

Não compra um espaço publicitário e como tal 

não pode dar a sua opinião quanto à aparição do 

produto; 

Pode haver desconhecimento das marcas por 

parte do espectador; 

Necessidade de aparições continuas para que o 

espectador memorize a marca; 

A presença pode ser em excesso ou em escassez; 

A obra audiovisual não chegue a estrear-se. 

 

 

 

Para a 

produtora 

É uma fonte de receitas, pois os 

contratos de placement cifram-se 

em milhões de dólares; 

Ajuda a construir a personagem; 

Dá realismo à obra; 

Promove a película. 

 

Influência da entidade publicitária na realização 

do filme 

 

 

Quadro 1: Vantagens e desvantagens do product placement 

Fonte: Cardoso e Teles, 2007, p. 835. 

 

O product placement tem tido um significativo aumento nos investimentos 

publicitários, 11,7% no mundo em 2012, alcançando investimentos de mais de 8 bilhões de 

dólares9, com uma tendência que aponta a um crescimento sustentado (FUNIBLOGS, 2014), 

também pelo fato do público estar mais exigente em relação às novas abordagens 

publicitárias, desejando formas menos invasivas. Também, segundo Nunes e Garcez (2012), 

pelo fato dos novos formatos de publicidade estarem surgindo nos meios convencionais, cada 

vez mais suprimidos quanto à duração, diminuindo o tempo que se tem para divulgar o 

produto/marca – ao contrário da internet, onde os anunciantes podem investir em formatos 

mais longos, como narrativas ao estilo curtas e média metragens, criados com finalidade 

publicitária. Assim, as possibilidades de inserção do produto ou marca em uma narrativa 

audiovisual são quase ilimitadas. Porém, deve-se analisar se esse espaço é realmente o mais 

adequado, levando em conta os objetivos comunicacionais (CARDOSO e TELES, 2007).  

Lehu (2005 apud Cardoso e Teles, 2007) apresenta três critérios-chave para a 

eficácia do product placement:  

 

Proeminência do placement, para que a marca ou produto tenha uma melhor 

memorização [...]. A proeminência relaciona-se com a superfície e com a duração do 

product placement, bem como com o número total de aparições do nome do produto 

                                                           
9 Disponível em: <http://blogs.funiber.org/pt/empresas-e-rh/2014/03/26/product-placement-ganha-terreno>. 

Acesso em: 28/05/2014. 

http://blogs.funiber.org/pt/empresas-e-rh/2014/03/26/product-placement-ganha-terreno
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nas cenas; Claridade do placement, é a percepção visual da marca, seja total ou 

parcial, e com percepção sonora ou estática de um placement num cenário; 

Integração no cenário é a inserção do produto ou da marca na ação, o contato físico 

com a personagem principal e a citação oral do nome do produto ou da marca. 

 

Enquanto que em um espaço publicitário tradicional a estrela é sempre o anúncio, de 

acordo com Galhardo (2002 apud CARDOSO e TELES, 2007), no product placement o 

produto deve aparecer de forma discreta, contribuindo ao enredo da narrativa, e não  focando 

em mostrar produto. Foi neste intuito que as empresas anunciantes passaram a patrocinar 

programas televisivos e cinematográficos de modo a garantir a presença dos seus produtos ou 

marcas na narrativa audiovisual, em horários de grande audiência, e que estes fossem 

utilizados pelos atores em cena, conferindo prestígio aos mesmos (LEHU, 2005b apud 

CARDOSO e TELES, 2007). 

O product placement comporta-se em alguns casos como uma técnica de 

comunicação lúdica, visto que, segundo Galhardo (2002 apud CARDOSO e TELES, 2007), é 

um formato de publicidade pelo qual “o emissor escolheu promover um produto ou serviço 

mediante uma mensagem elaborada de modo a distrair, divertir, fazer rir ou sorrir, 

surpreender ou chocar o seu destinatário”, pois está inserido em filmes, seriados ou demais 

produtos audiovisuais que têm como propósito entreter e despertar algum tipo de sentimento 

ou reflexão  no público.  
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3. GESTÃO DE MARCA 

 

Para Pinho (1996), uma marca não se qualifica somente como um produto ou 

serviço, é interpretada pelo público a partir de uma série de valores e atributos que estão 

incorporadas a ela. Podem ser tangíveis, qualidades e características relacionadas ao produto 

físico, ou intangíveis, um conjunto de benefícios, valores e identificação com a marca por 

parte do consumidor. Estes são fatores que contribuem para diferencia-la dos concorrentes 

(PINHO, 1996). Segundo o autor, ao adquirir um produto o consumidor não compra apenas 

um bem físico. Como consequência, ele adquire também todo o conjunto de valores e 

atributos da marca. 

De acordo com Delarissa (2013, p. 24), o Comitê de Definições da American 

Marketing Association estabeleceu já em 1960 as diferenciações quanto aos conceitos de 

marca, nome de marca e marca registrada:  

 

Marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, ou uma combinação dos 

mesmos, que pretende identificar os bens e serviços de um vendedor ou grupo de 

vendedores e diferenciá-los daqueles concorrentes. Nome de marca é aquela parte da 

marca que pode ser pronunciada, ou pronunciável. Marca registrada é uma marca ou 

parte de uma marca à qual é dada proteção legal, porque é capaz de apropriação 

exclusiva. 

 

Os chamados 4 Es resumem aquilo que uma empresa deve focar em relação as 

responsabilidades de marketing e branding (valor financeiro das marcas). Segundo 

Nascimento (2007. p. 87), são eles: “o “E” de entusiasmar funcionários; o “E” de encantar 

clientes; o “E” de enlouquecer concorrentes e o “E” de enriquecer a todos da empresa 

(acionistas, diretores e gerentes, parceiros estratégicos e, também, funcionários).” Desta 

forma, segundo o autor, os 4 Es de branding fornecem toda a amplitude necessária às marcas 

e acrescentam uma nova e atualizada dimensão ao conceito de marca. 

A marca não é um simples logotipo impresso na embalagem, mas uma experiência a 

ser vivida por todos, desde o público interno até os consumidores (NASCIMENTO, 2007). De 

acordo com o autor: 

 

A marca não é mais um nome e um símbolo registrado do departamento de marcas e 

patentes. Ela é um todo intangível. E tem imenso valor, embora não apareça nos 

balanços. É um ativo a ser gerenciado como qualquer outro ativo intangível: 

softwares, conhecimentos, patentes etc (NASCIMENTO, 2007. p. 103).  
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Para se compreender a lógica das narrativas das marcas é necessário que se considere 

não apenas a evolução do mercado econômico, mas a mudança comportamental dos sujeitos. 

Semprini (2006, p.20) explica que “o novo foco da marca se dá pela posição estratégica que 

ela ocupa no cruzamento de três dimensões igualmente importantes no espaço social pós-

moderno: o consumo, a comunicação e a economia”.  

Ainda segundo Semprini (2006), a marca está profundamente ligada à esfera do 

consumo, alimenta-se de comunicação e representa uma manifestação da economia pós-

moderna de suma importância. Em síntese, o principal objetivo de uma marca é levar o 

público à compra de seu produto ou serviço, independente do discurso adotado por ela. Para 

isto é necessário recorrer à comunicação, e para que esta seja eficiente junto ao público 

pretendido é necessário que se escolham códigos e sentidos reconhecíveis pelo público, para 

que o mesmo sinta-se motivado a se relacionar com a marca.  

O valor de uma marca estabelecida é, de acordo com Aaker (1998, p. 8), em parte,  

devido ao fato de que hoje é mais difícil construir marcas do que há apenas algumas 

décadas passadas. Primeiro, o custo de propaganda e distribuição é mais alto. 

Objetivamente, os custos dos comerciais de um minuto, e por vezes, os de trinta 

segundos, são agora considerados muito dispendiosos. 

Contudo, deve-se considerar o grande número de surgimento de marcas. Conclui-se 

assim, que um dos grandes desafios das marcas, é se destacar em meio a tantas e conquistar 

um espaço na mente do consumidor. Afinal, a atitude dos consumidores mudou muito nas 

últimas décadas: informar, exaltar vantagens de determinado produto não é mais suficiente 

para convencê-lo. O público espera cada vez mais argumentos consistentes, profundos e 

atraentes. Em função disto, novas plataformas e discursos de comunicação têm sido 

implantados. Contemporaneamente, por exemplo, a interatividade é peça chave para criar 

vínculos e fidelizar o público à marca. O mesmo tem a necessidade de sentir-se parte de uma 

marca a qual consome por se identificar com ela, seja por valores, benefícios ou qualidades 

oferecidas. 

As pessoas tendem a consumir marcas conhecidas, pois se sentem confortáveis com o 

que lhes é familiar (AAKER, 1998). Ou, inversamente, segundo o autor, porque se uma marca 

lhe é familiar, provavelmente seja confiável e tenha uma boa qualidade. Como exemplo em 

alguns casos, as marcas que as mães consomem os filhos tendem a consumi-la por confiar que 

o produto/marca é de qualidade. Neste sentido, nos vídeos tutoriais de automaquiagem, objeto 
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de estudo desta pesquisa, Alice Salazar apresenta os produtos e marcas que ela utiliza, 

recomendando assim os que são de sua preferência e confiança.  

Para as marcas, recorrer à comunicação é uma atitude imprescindível, pois sem ela 

está sujeita à inexistência ou fadada ao esquecimento (SEMPRINI, 2006). Segundo o autor, 

não é por acaso que a diversificação dos meios e das técnicas de comunicação cresce 

gradativamente. Ela representa a necessidade cada vez mais complexa da interação entre 

marca e o público, que está cada vez mais diversificado, de direcionar discursos específicos e 

interagir mais frequentemente possível. 

 

Figura 1 – Os três motores da lógica de marca 

Fonte: Semprini, 2006, p. 59 

 

A capacidade do consumo de adaptar-se aos valores e práticas pós-modernas explica 

porque ele se difundiu de maneira tão forte em todos os intervalos de cada geração. Semprini 

(2006, p. 60) menciona que “segundo aos teóricos do pós-moderno, o próprio fato de atribuir 

uma grande importância ao consumo é uma característica da pós-modernidade”. De acordo 

também com o autor, de maneira simplificada, pode-se identificar cinco temas associando 

pós-modernidade e consumo: o individualismo, o corpo, a imaterialidade, a mobilidade e o 

imaginário. Estas cinco dimensões estão ligadas entre elas e modificar de forma considerável 

as lógicas e as motivações de consumo dos indivíduos que a eles aderem. Para Semprini 

(2006, p. 61), “a difusão maciça de uma cultura psicológica de massa popularizou as noções 

de desejo e de prazer e legitimou a construção de projetos individuais, a busca da felicidade 

privada, a procura por escolhas pessoais, até a excentricidade”. Pode-se dizer então, que o 

individualismo é uma nova maneira de viver o vínculo social e não uma rejeição a ele. 
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O sistema de consumo incorpora de diversas maneiras a cultura do individualismo, 

para Semprini (2006, p.62),  

 

As novas tecnologias da imagem, do som e das telecomunicações colocaram à 

disposição do indivíduo uma variedade impressionante de novos instrumentos que 

permitem cultivar sua curiosidade e seu desejo de expressão corporal. As indústrias 

culturais e os meios de comunicação disponibilizaram ofertas cada vez mais 

diversificadas, permitindo corresponder a gostos individualizados e tematizados. [...] 

A ascensão do individualismo nas sociedades pós-modernas parece então ter 

encontrado no consumo um ambiente reativo e acolhedor.  

 

Foi nos anos 80 que o corpo se tornou definitivamente um verdadeiro protagonista da 

cena social e do consumo. De acordo com Semprini (2006, p.62) “[...] a preocupação com a 

forma nunca está longe de uma sensibilidade ao corpo belo, corpo embelezado e glorificado 

pela moda, pelos produtos de beleza, maquiagem e, eventualmente pela cirurgia”. O aspecto 

sobre o corpo requer uma atenção cada vez maior, pois a preocupação das empresas/marcas 

em se comunicar com o público por meio dos cinco sentidos vem crescendo ao longo do 

tempo. 

 

O status privilegiado concedido histórica e culturalmente à visão, como meio de 

conhecimento de mundo, foi recolocado em questão, e uma importância maior é 

concedida aos outros sentidos, em especial aos mais concretos: o tato, o olfato e 

paladar. As telas do computador tornaram-se táteis, os lugares de venda 

preocuparam-se com o ambiente sonoro, os chefes de cozinhas elaboraram novas 

surpreendentes texturas [...] Evoquemos, enfim, a onipresença do corpo – feminino, 

mas masculino igualmente, cada vez mais – na comunicação publicitária, com todos 

os excessos que tal superexposição ocasiona, inevitavelmente. Assim o corpo, em 

suas múltiplas facetas e talvez mesmo de uma maneira abusiva, encontra-se no 

centro das práticas de consumo pós-moderno (SEMPRINI, 2006, p. 63).  

 

Como forma de diferenciar-se dos concorrentes e destacar-se no mercado, as marcas se 

preocupam cada vez mais em tornar tangível e concreto seus serviços. Essa é uma necessidade 

cada vez mais presente em diversos setores, como nos exemplos da citação anterior, com o 

objetivo de ganhar um espaço na mente do consumidor. 

No universo das maquiagens o corpo é o personagem principal. Há uma infinidade de 

marcas e produtos e uma variedade grandiosa do mesmo para cada tipo de pele. Em meio a 

esse número tão grande, as marcas devem se preocupar em diferenciar seus produtos dos da 

concorrência. Uma das estratégias são as texturas e aromas das maquiagens, dando 

importância assim, ao tato e olfato.  

A terceira dimensão que define o consumo na pós-modernidade é o desenvolvimento 

de formas imateriais. Segundo Semprini (2006), o avanço pós-moderno direciona os 
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indivíduos a um caminho onde se valoriza os aspectos cada vez mais abstratos, conceituais, 

virtuais que envolvem suas vidas e a interação com o ambiente. Podemos citar o conforto 

como um grande argumento de venda, que se tornou importante em múltiplos setores de 

consumo. De acordo com Semprini (2006, p. 63) “esta busca de conforto, benefício imaterial 

por excelência, é frequentemente associada a uma base concreta e material muito importante, 

mas cujo papel é funcional, pois ela está subordinada à procura de um máximo bem-estar”. Há 

diversos fatores que levam os indivíduos a buscarem para seus problemas soluções 

tipicamente pós-modernas de benefícios imateriais:  

 

A redução de estresse – que, alias, é ele mesmo uma negação tipicamente associada 

aos ritmos de vida pós-modernos – a utilização de serviços disponíveis a todo 

momento e cada vez mais personalizados e sofisticados, a preocupação de melhor 

controlar e rentabilizar o tempo, a procura por prazer e por emoção, o valor atribuído 

à autenticidade, à troca, aos contatos, à sociabilização, ao lazer (SEMPRINI, 

2006, p. 64).  

 

  Os indivíduos dos centros urbanos têm hoje uma rotina cada vez mais acelerada, de 

compromissos relacionados à escola, ao trabalho, à família, sem muito tempo para o lazer. 

Sendo assim, saciam suas necessidades de lazer e entretenimento por meio de soluções pós-

modernas, como ir ao shopping e fazer compras, como se estes fossem proporcionar uma 

satisfação a longo prazo. 

A mobilidade, como sendo a quarta dimensão do consumo pós-moderno, é antes de 

tudo, física e geográfica. Pode-se observá-la na frequência das viagens e trajetos que os 

indivíduos percorrem até seu local de trabalho. Como se este movimento contínuo fosse quase 

uma condição de existência (SEMPRINI, 2006). Como de costume, “o sucesso de um objeto 

de consumo serviu de indício desta dimensão. A difusão extremamente rápida da telefonia 

móvel demonstrou que os indivíduos contemporâneos estão em movimento permanente” 

(SEMPRINI, 2006, p. 65), seja por meio da mobilidade física e geográfica, social ou 

profissional, isto é, o movimento em busca dos objetivos, os quais não podem ser 

mensurados, pois as escolhas e planos podem mudar a qualquer momento. 

O corpo, como dimensão simbólica, de acordo com Semprini (2006), é ainda mais 

predominante dos territórios da beleza, da sedução e do erotismo, que o fazem um verdadeiro 

instrumento de socialização e contato, como forma de apresentação de si e de comunicação 

com o outro. Para o autor, o corpo é transformado em forma expressiva [...]: 
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Em substância comunicante, o corpo encontra na lógica de marca um vetor 

fundamental de valorização e de explicitação. Como se a capacidade de formação de 

sentido, oferecida pelas marcas, permitisse aos diferentes aspectos do corpo pós-

moderno exprimir-se com mais força e intensidade. Não é atoa que as marcas de 

produtos voltadas aos aspectos do corpo, que acabamos de citar (maquiagem, moda, 

produtos de beleza, langerie), estão entre as mais prestigiadas, as mais procuradas, 

as mais apreciadas (SEMPRINI, 2006, p. 72).  

 

A marca como sendo uma forma abstrata e instável, deve ser também algo simples e 

de fácil reconhecimento (SEMPRINI, 2006). Ainda segundo o autor, esta qualidade, pode ser 

considerada decisiva para a marca em sua relação com o público, pois sua simplicidade e 

clareza fazem com que as mensagens emitidas sejam imediatamente decodificadas e 

conferidas, é também um fator determinante para se diferenciar da concorrência.  

Para Semprini (2006, p. 210), as mediações humanas “designam-se por toda a forma 

de relação entre a marca e seus destinatários, cuja manifestação é encarnada por um ser 

humano que estabelece o ponto de contato, o momento de conversão entre as duas esferas e as 

duas culturas”. Em seus tutoriais de automaquiagem, Alice tem um papel de mediadora, pois 

apresenta e utiliza os produtos das marcas referidas/nomeadas e mostradas. Por ter 

conquistado alta visibilidade pública – não apenas na web – e também muitas fãs, as marcas 

apresentadas nos seus vídeos, mesmo que não paguem para isso, são amplamente divulgadas e 

destacadas. Esta mediação voltada ao incentivo e consolidação do consumo, segundo o autor: 

 

Trata-se de estabelecer e de reforçar a relação entre a marca e os destinatários, de lhe 

dar um caráter mais concreto e mais intenso. Além do mais, o aspecto humano 

permanece o de dar uma dimensão mais autêntica, mais carnal à relação e nela 

introduzir uma intensidade emocional, que só o contato com um ser humano pode 

criar (SEMPRINI, 2006, p. 211).  

 

É importante salientar que estas mediações acontecem para manifestar e tornar 

concreto o contrato de marca. Para Semprini (2006), é lógico e compreensível que a marca 

queira “alinhar” esta manifestação, tentando conter e controlar por todos os meios o “fator 

humano”. Ainda segundo o autor, a especificidade da mediação humana decompõe-se em 

quatro dimensões: o ouvir, o aconselhamento, a personalização e a autencidade.  

 

A escuta flexível, aberta e atenta dos destinatários representa uma fonte de riqueza 

de primeira grandeza para a marca. Ela constitui uma espécie de pesquisa de 

mercado em tempo real e contínuo. [...]; o consumidor pós-moderno nunca esteve 

tão bem informado e tão confuso, ao mesmo tempo. O papel de conselheiro dos 

mediadores humanos da marca, torna-se mais necessário e apreciado [...]; a 

personalização da relação torna-se então um “acréscimo” necessário para a marca e 

um vetor de valor agregado. [...] a autenticidade, é uma consequência lógica desta 

relação viva e deste diálogo. O momento do encontro entre um mediador humano e 
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o destinatário é um momento de verdade, em que é mais difícil ostentar uma atitude 

padronizada e automatizada [...] (SEMPRINI, 2006, p. 213). 

 

As mediações virtuais são caracterizadas pela forte interatividade, pela dimensão 

espetacular e vida, vinda de sua lógica audiovisual, que segundo Semprini (2006, p. 216), “as 

técnicas da composição e de dinamismo dos sites da internet evoluem sem cessar e permitem 

efeitos gráficos e formas de animação sempre mais sofisticadas”. Assim, a mediação virtual 

permite um grau de criatividade e participação por parte do receptor. Ainda de acordo com o 

autor, com frequência, as marcas que tocam o corpo nos aspectos mais íntimos são as marcas 

pelas quais os consumidores demonstram um forte vínculo. Nesta categoria, estão os produtos 

de moda e beleza como lingeries, maquiagens, perfumes, cuidados pessoais, etc. 

  

[...] Ao contrário de certas manifestações de marca tradicionais (logo, identidade 

visual, embalagem, comunicação publicitária) que solicitam essencialmente a 

dimensão visual e verbal da relação, as mediações espaciais (encontro entre marca e 

os receptores) e humanas permitem desenvolver a totalidade dos modos semióticos 

e, em particular, a comunicação não verbal. [...] Mas, à medida que o corpo assumia 

uma crescente importância nas práticas e nos imaginários de consumo, estas 

dimensões adquiriram um lugar mais central (SEMPRINI, 2006, p. 217).  

 

Conclui-se, de acordo com Semprini (2006), que a busca por estar sempre presente 

na vida dos indivíduos, torna compreensível a necessidade de a marca estar próxima do 

mesmo, otimizando todas as manifestações e, principalmente, suas mediações para reforçar os 

laços com seu público.  
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4. METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como função apresentar a maquiadora Alice Salazar bem como o 

universo da pesquisa que são seus vídeos tutoriais de automaquiagem publicados no canal 

Youtube desde 2010. Para realizar a análise dos audiovisuais, a fim de identificar o 

funcionamento da técnica de product placement nos mesmos, a evolução da divulgação de 

produtos e a promoção de Alice Salazar como marca, serão adotados cinco vídeos 

correspondentes ao período de 2010 a 2014. 

O capítulo será dividido em três seções: na primeira, encontra-se a apresentação da 

maquiadora Alice Salazar, sua história e trajetória; na segunda seção, o universo e a amostra 

da pesquisa, explicando como foi feita a análise dos audiovisuais e por último, na terceira 

sessão, o corpus da pesquisa, os trechos dos vídeos selecionados para análise.  

  

 

4.1 ALICE SALAZAR E O FENÔMENO DOS BLOGS E TUTORIAIS DE 

AUTOMAQUIAGEM 

 

As informações sobre Alice Salazar apresentadas neste capítulo foram 

disponibilizadas pela assessoria de imprensa da maquiadora, via contato por e-mail, fornecida 

em 24/04/14. Segundo sua assessora, Alice Salazar nasceu em Porto Alegre no dia 17 de 

agosto de 1983 e foi criada no município de Santo Antônio da Patrulha, localizada entre a 

capital e o litoral norte do Rio Grande do Sul. Encantou-se pelo universo da maquiagem ainda 

criança ao ver sua mãe, Margarete Salazar, maquiadora, lidar com uma infinidade de sombras, 

batons e pincéis. Ao perceber que a filha tinha interesse e talento para se tornar profissional na 

área, Margarete ensinou seu conhecimento à filha.  

Durante o ano de 2007, Alice frequentou cursos para obter aperfeiçoamento e 

profissionalização na área de maquiagem, um deles realizado no Instituto Embelleze e outro 

no SENAC. Nessa época cursava o ensino superior em Design, mas interrompeu para 

ingressar em Estética e Cosmética na Universidade Luterana do Brasil. Neste mesmo ano, 

começou a trabalhar como maquiadora do Grupo RBS, na emissora RBS TV, afiliada a Rede 

Globo de Televisão na Região Sul. Alice também fez cursos no exterior: na França, na Escola 

de Maquiagem Make Up Forever, Atelier Make-up Paris; na Argentina, fez aperfeiçoamento 

na Kryolan.   
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A facilidade com que ensina maquiagem também foi transformada no livro De Bem 

Com o Espelho, Editora Belas Letras, lançado em 2013. A publicação apresenta inúmeras 

dicas simples de maquiagem e beleza para incentivar mulheres de todas as idades a 

conhecerem mais sobre o assunto e usufruírem deste conhecimento. Os tutoriais – retratados 

em quadrinhos – mostram todas as etapas com fotos do passo a passo que ajudam as leitoras 

quanto aos procedimentos. Utilizando linguagem direta, Alice Salazar conquista as leitoras 

com sua espontaneidade. A obra pode ser encontrada nas livrarias de todo o país. 

Os cursos de automaquiagem ministrados por Alice Salazar em várias cidades por 

todo o Brasil são frequentes e contam com cada vez mais público. Nas aulas, Alice utiliza 

produtos das mais variadas marcas e preços, simplificando técnicas e mostrando como atingir 

resultados com eficiência. Com sua experiência e visão empreendedora, recentemente criou a 

própria linha de maquiagem, composta por glitters de diferentes cores, lápis delineador para 

os olhos, sombra marrom (peça-chave nos tutoriais) e a novidade: o batom Gráubi, um rosa 

bem clarinho que combina com todas as produções.  

O interesse pelo universo da moda gerou uma parceria com a marca de roupas 

Canela & Mel, na qual a maquiadora e hoje empresária apresenta a coleção da marca carioca 

por Alice Salazar. Ela faz questão de acompanhar todo o processo produtivo, desde a 

combinação de estilos, estampas e tonalidades. Alice firmou parceria também com a empresa 

Perfect Nail, localizada em Esteio, no Rio Grande do Sul, pioneira no desenvolvimento de 

películas em gel para serem aplicadas sob as unhas. A marca desenvolveu opções com 

desenhos de batons, blush e texturas únicas, todas selecionadas pela própria maquiadora.  

O meio internet, utilizado por Alice com o objetivo de mostrar seu trabalho, 

juntamente das ferramentas de comunicação online, como os blogs, surgiu com a função de 

preencher as lacunas que os demais meios tradicionais não supriam. A interatividade e a 

hipertextualidade, por exemplo, eram estratégias comunicacionais inexistentes ou pouco 

utilizadas nos veículos tradicionais. Somadas à exigência do público por novas abordagens, 

tais características incentivaram os profissionais de comunicação a investir na nova mídia, a 

ponto de torná-la atualmente a terceira mais usada entre os meios de comunicação - com 40% 

de investimentos publicitários ficando atrás apenas da televisão e do rádio 

(OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA, 2014)10.   

                                                           
10 Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileiradeMidia2014.pdf> 

Acesso em 10/05/2014. 
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De acordo com a Pesquisa sobre os Hábitos de Consumo de Mídia dos Brasileiros 

2014 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, quando questionados 

sobre a confiança nas notícias que oriundas das mídias, os entrevistados citaram o jornal e o 

rádio em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Já os sites, blogs e redes sociais 

aparecem nas três últimas posições (OBSERVATÓRIO DA IMPRESA, 2014).  

 A maquiadora possui também um site mantido pela sua assessoria de imprensa11, no 

qual oferece espaços publicitários para empresas ou produtos. Recentemente, Alice foi 

convidada pra participar do Canal Top12, no qual ela e mais duas blogueiras falam sobre moda 

e beleza. O canal no Youtube é patrocinado pela Pantene, marca de produtos para cabelo com 

origem na Europa em 1947, adquirida pela Procter & Gamble em 1985. A aceitação do 

discurso de Alice é bastante grande. Pode-se observar isto pelo número de acessos aos seus 

vídeos, alguns chegam há mais de 1 milhão de cliques. Também pela quantidade de 

seguidores e respostas positivas nas redes sociais como o Twitter e Facebook.  

 Nos seus vídeos tutoriais de automaquiagem publicados em seu canal no Youtube e 

no seu blog, Alice Salazar ensina à suas fãs truques e segredos para realçar a beleza e 

disfarçar pequenas imperfeições do rosto. Também mantém o seu blog Espelho Meu13, que 

faz parte do portal ClicRBS, onde posta as fotos dos tutoriais. Segundo Hewitt (2007), a 

necessidade de expressão, o desejo de compartilhar e trocar conhecimentos para convencer e 

deixar seu registro são os motivos que levam as pessoas a escreverem blogs. Weblogs ou 

blogs, de acordo com Orihuela (2007), são páginas pessoais da web que se assemelham à de 

diários online, formato que torna possível a pessoa publicar suas informações na rede. 

As funções da blogosfera14 no cenário midiático, de acordo com Orihuela (2007, 

p.9), são múltiplas:  

 

Um filtro social de opiniões e notícias, um sistema de alerta prévio para as mídias, 

um sistema de controle e crítica dos meios de comunicação, um fator de mobilização 

social, um novo canal para as fontes convertidas em mídias, um novo formato 

aplicável às versões eletrônicas dos meios tradicionais para as coberturas extensas, 

catástrofes e acidentes, um enorme arquivo que opera como memória da web, o 

alinhamento privilegiado e sua alta densidade de links de entrada e de saída e, 

finalmente, a grande conversação de múltiplas comunidades cujo objetivo comum é 

o conhecimento compartilhado.  

                                                           
11 Disponível em: <http://www.alicesalazarcomunica.com/#!publicidade/crct>. Acesso em 29 de maio de 14. 
12 Disponível em <https://www.youtube.com/user/canaltopp>. Acesso em 29 de maio de 14. 
13 Disponível em: < http://wp.clicrbs.com.br/espelhomeu/?topo=13,1,1,,18,13>. Acesso em 29 de maio de 14. 
14 A blogosfera, universo dos blogs, é um sistema complexo, auto-regulado, extraordinariamente dinâmico e 

especialmente perceptível à informação que produz os meios tradicionais, em particular no que se refere a 

assuntos políticos e tecnológicos (ORIHUELA, 2007, p.9). 
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Neste sentido, a blogosfera apresenta várias finalidades, como complementar a 

atividade dos meios de comunicação tradicionais ao trazer um ponto de vista pessoal ao modo 

como os temas da atualidade são abordados, explica Orihuela (2007). E ocupando um papel 

cada vez maior no espaço da blogosfera estão os chamados vídeos tutoriais, cada vez mais 

compartilhados na rede, com diferentes objetivos didáticos, por assim dizer, já que ensinam os 

usuários a realizarem as mais variadas atividades. Para o autor (ORIHUELA, 2007, p16), “os 

blogs revolucionaram a maneira de gerar conteúdos na internet”, motivaram um novo tipo de 

ambiente onde se compartilham saberes, com base no conhecimento pessoal e contribuem 

para a complexa tarefa de dar sentido e relevância à informação que se encontra disponível na 

rede.  

O blog se tornou tão importante e popular que é utilizado como ferramenta de 

comunicação por órgãos oficiais, como o Blog do Planalto15, por exemplo, o qual compartilha 

notícias do governo. Esta ferramenta, também foi aderida como meio de comunicação na 

educação. 

 

Segundo dados do Censo da Educação Superior 2011, divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em outubro de 

2012, o país soma quase 993 mil estudantes na modalidade à distância. Porém, os 

números totais – que também incluem cursos livres, técnicos, de pós-graduação e 

extensão universitária – apontam um resultado bem maior. De acordo com o censo 

realizado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), o Brasil já 

soma mais de 3,5 milhões de estudantes que optaram pela modalidade (SENAC 

EAD, 2013). 

  

As vantagens na utilização da internet na educação são, primeiro pela facilidade de 

publicação, que não exige nenhum tipo de conhecimento tecnológico dos usuários, e segundo, 

pelo grande atrativo que estas páginas exercem sobre os jovens (SENAC EAD16, 2005). Os 

blogs já se tornaram uma ferramenta profissional, deixando de ser apenas um “diário virtual 

adolescente” para virar ambiente de discussões e fonte de informações para muitos setores. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Disponível em: < http://blog.planalto.gov.br/> Acesso em 25/05/2014. 
16 Disponível em: <http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/agosto05/destaque/destaque.htm> Acesso em 

25/05/2014. 

http://blog.planalto.gov.br/
http://www.ead.sp.senac.br/newsletter/agosto05/destaque/destaque.htm
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4.2 UNIVERSO E AMOSTRA  

 

Visando investigar a ferramenta de product placement na divulgação de produtos e 

marcas, o presente trabalho tem como universo de estudo os vídeos tutoriais de 

automaquiagem de Alice Salazar. Realizou-se um estudo de cinco audiovisuais, adotados 

como o corpus da pesquisa, analisando-se como o product placement está inserido na 

narrativa audiovisual.  

A natureza de pesquisa é quali-quantitativa, pois a intenção é garantir com a pesquisa 

quantitativa a “precisão dos resultados, evitando distorções de análise de interpratação e 

possibilitando, em consequência, umas margem de segurança quanto às inferências” 

(MICHEL, 2009. p. 33).  Quanto à qualitativa, é o tipo de pesquisa pela qual “a verdade não 

se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence na forma da experimentação 

empírica, a partir da análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e coerente” 

(MICHEL, 2009. p. 33).  Objetivou-se perceber se houve uma evolução quanto à quantidade e 

à qualidade das abordagens via product placement, por meio da comparação entre os 

primeiros vídeos da maquiadora e os mais recentes. Foi empregado o método de observação, 

“visto ser o que possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais” (GIL, 1994. 

p. 35). 

Com o objetivo de identificar o product placement nos vídeos tutoriais de 

automaquiagem de Alice Salazar, será utilizada a categorização de Cardoso (2007), por meio 

do placement criativo, on set placement ou screen placement, método que classifica a 

aparição da marca no audiovisual, variando conforme a quantidade e a forma de exibição. No 

script placement ou audio placement, a personagem refere-se verbalmente ao produto, ou 

seja, a marca é mencionada. E no product placement audiovisual ou plot placement, a marca é 

mostrada.  Mais especificamente, segundo Lehu, (2005 apud Cardoso e Teles, 2008), será 

analisada a forma de apresentação do produto ou marca e o número total de aparições do 

nome nas cenas. A claridade do placement, ou seja, sua percepção visual e com percepção 

sonora ou estática, por fim, como é feita a inserção do produto ou marca na cena, o contato 

físico com a personagem principal e a citação oral do nome do produto ou da marca. 

Outro objetivo do projeto é compreender como a maquiadora Alice Salazar se 

promoveu como marca e, partir disso, lançou sua própria linha de maquiagem. Para chegar a 

esta resposta, será realizado um estudo de marca de acordo com o autor Andrea Semprini 

(2006), identificando-se quais características de identidade de marca são observadas na 
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atuação de Alice, considerando-se o contexto pós-moderno – amplamente enfatizado pelo 

autor ao tratar da temática das marcas e sua relação com o sistema mercadológico 

contemporâneo. 

 

4.3 ETAPAS E CATEGORIAS DE ANÁLISE E CORPUS DE PESQUISA 

 

A análise foi dividida em duas categorias. A primeira é a classificação do product 

placement de acordo com a categorização de Cardoso (2007) que divide em placement 

criativo: aparição da marca, audio placement: a marca é mencionada e product placement 

audiovisual: a marca é exibida. A segunda é a categoria de marca, que envolve a mediação 

humana, sendo toda forma de relação entre a marca e seu público, cuja manifestação é 

realizada por um ser humano que estabelece o ponto de contato, o momento de troca entre os 

dois ambientes e suas respectivas culturas (Semprini, 2006). Buscou-se na fala de Alice, 

frases que evidenciam a mediação, o ponto de contato entre o produto/marca e os destinatários 

de seus vídeos. 

 

Categoria 1: Classificando o product placement  

 

De acordo com categorização de Cardoso (2007). 

 

Categoria 2: Identificando as mediações humanas Categoria de análise de marca criada a partir do 

capítulo Gestão de marca, com conceitos de 

Semprini (2006). 

 

Quadro 1: Categorias de análise 

Fonte: a autora. 

 

Nesta etapa da metodologia estão apresentados os audiovisuais escolhidos e 

submetidas à análise. Para o estudo, foram selecionados cinco vídeos, os quais 

contemplassem duas fases: o início da carreira de Alice como autora de tutoriais de 

automaquiagem e também o momento mais atual destas suas publicações. Desta forma, o 

corpus inclui os vídeos referentes aos anos compreendidos entre 2010 a 2014.  

Na primeira imagem (FIGURA 1) refere-se ao primeiro vídeo publicado por Alice, 

lançado em maio de 2010. Nele a maquiadora fala que é seu primeiro vídeo e irá ensinar uma 

maquiagem rápida para o dia-a-dia. Na imagem, Alice explica que é importante a sobrancelha 

estar sempre penteada para cima. O vídeo está com 674.916 visualizações17. 

                                                           
17 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=j9nYuIY67l8> Acesso em 10/10/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9nYuIY67l8
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Figura 1: Tutorial Maquiagem para o dia-a-dia, por Alice Salazar 

Fonte:  https://www.youtube.com/watch?v=j9nYuIY67l8 

 

Neste tutorial (FIGURA 2), Alice divide o rosto ao meio com um lápis de olho e de 

um lado faz como suas fãs se maquiavam antes de conhecer os truques ensinados por ela e, do 

outro, como se maquiam depois de conhecer ela. Este é o vídeo de maior acesso da 

maquiadora, com 5.300.484 visualizações (2011)18. 

 

                          

Figura 2: Tutorial Como você se maquiava antes e como se maquia agora, por Alice Salazar 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=DlNl1BBTICM  

 

A maquiadora grava novamente um vídeo (FIGURA 3) sobre maquiagem para o dia-a-

dia. Neste ela menciona que já gravou com esse conteúdo, porém agora havia produtos 

melhores para mostrar. Esse vídeo já apresentava 798.962 visualizações19 (2012). 

 

                                                           
18 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DlNl1BBTICM> Acesso em: 10/10/2014. 
19 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=N3XvFy3KyDM> Acesso em: 10/10/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=j9nYuIY67l8
https://www.youtube.com/watch?v=DlNl1BBTICM
https://www.youtube.com/watch?v=DlNl1BBTICM
https://www.youtube.com/watch?v=N3XvFy3KyDM
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Figura 3: Tutorial Maquiagem em 5 minutos por Alice Salazar 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=N3XvFy3KyDM  

 

 

Alice grava este vídeo (FIGURA 4) para agradecer suas fãs por terem feito uma 

vaquinha e dado a ela um curso no Atelier Make Up Paris e também para anunciar o 

lançamento da sua linha de maquiagem. Esse vídeo já alcançou 307.586 visualizações20 

(2012). 

 

      

Figura 4: Tutorial Alice Salazar lançará sua própria linha de maquiagem!!! 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=a0tWRkhlIYs  
 

 

O conteúdo deste vídeo (FIGURA 5) é sobre sugestão de maquiagem para festas que 

se aproximam com o final de ano. Alice explica que esta maquiagem não é para Natal e Ano 

                                                           
20 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a0tWRkhlIYs >Acesso em: 10/10/2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=N3XvFy3KyDM
https://www.youtube.com/watch?v=a0tWRkhlIYs
https://www.youtube.com/watch?v=a0tWRkhlIYs
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Novo, que logo fará tutoriais com dicas para essas festas. Esse vídeo apresenta até então 

60.542 visualizações21 (2014). 

 

 

Figura 5: Tutorial intitulado Maquiagem para festas do final do ano por Alice Salazar 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=urb2o2rO1o4  
 

 

Os audiovisuais foram escolhidos de acordo com uma pré-avaliação, selecionando os 

de maior relevância para as análises. Ao total, Alice produziu 232 vídeos sobre tutorial de 

automaquiagem, para a escolha do corpus foram selecionados cinco (2010, 2011, 2012, e 

2014), sendo dois em 2012.  

O primeiro vídeo escolhido (2010), foi o primeiro produzido por Alice, nele pode-se 

observar a objetividade da maquiadora em apresentar o passo-a-passo da maquiagem. É 

possível notar também a baixa qualidade do vídeo e o descuido com direção de arte e 

fotografia. O segundo audiovisual selecionado (2011), é o de maior acesso, mais de 5 milhões 

de visualizações. 

Definiram-se dois vídeos do mesmo ano, pois ambos foram muito importantes para a 

análise. Um deles (Maquiagem em 5 minutos, 2012) foi escolhido para fazer uma comparação 

com o primeiro tutorial da maquiadora, que apresenta duração equivalente. O outro foi 

quando Alice anunciou que lançaria sua própria linha de maquiagem. 

O último tutorial de automaquiagem analisado foi uma de suas últimas produções 

publicadas, com o objetivo de perceber as mudanças ocorridas entre os primeiros e os mais 

recentes vídeos.  

 

 

                                                           
21 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=urb2o2rO1o4> Acesso em: 03/11/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=urb2o2rO1o4
https://www.youtube.com/watch?v=urb2o2rO1o4
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5. ANÁLISES 

 

Cada audiovisual do corpus foi analisado em duas etapas, por meio de categorias 

formuladas a partir do referencial teórico. A primeira etapa, nomeada Classificando o product 

placement, apresenta a categorização de Cardoso (2007), a segunda etapa, Identificando as 

mediações humanas, é realizada de acordo com os conceitos de Semprini sobre marca (2006).  

 

 

5.1       Tutorial Maquiagem para o dia-a-dia, por Alice Salazar 

 

Alice inicia o vídeo falando que este é seu primeiro tutorial e fará uma maquiagem 

para o dia-a-dia. Lançado no dia 19 de março de 2010, foi o primeiro vídeo produzido por 

Alice. Tem 10:29min de duração com qualidade de vídeo 240p. Conta com 674.916 

visualizações, sendo 2.727 avaliações positivas e 94 negativas. Pode-se observar também a 

falta de cuidado com direção de arte pela qualidade baixa do vídeo e iluminação do ambiente. 

 

5.1.1  Classificando o product placement 

O quadro a seguir, classifica o product placement em três momentos: quantas vezes a 

marca/produto aparece no vídeo, se o nome é mencionado e por último, se é mostrado e 

utilizado na maquiagem apresentada. 

 

PRODUTO/MARCA Placement criativo Audio placement Product placement 

audiovisual 

1. Base MAC 

 

 

2. Pó MAC linha Studio 

Fix 

 

 

3. Paleta de sombras 

Mary Kay 

 

 

 

4. Lápis Toque de 

Natureza 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Aparece 2 vez 

 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Fala a marca 

 

 

Fala o nome e a marca. 

Diz que é muito boa essa 

linha. 

 

Fala a marca. Diz que 

são sombras muito boas 

e indica de olhos 

fechados. 

 

Fala a marca. Diz que 

uma leitora teve alergia, 

por isso é necessário 

tomar cuidado. 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 
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5. Rímel Maybelline  

 

 

 

6. Pó bronzeador MAC 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

Fala a marca e diz que 

não é a prova d’agua  

 

 

Fala a marca e diz que 

comprou também por ter 

bastante produto. 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

No primeiro vídeo analisado, seis marcas foram inseridas, de modo que aparecem pelo 

menos uma vez, todas têm seu nome mencionado, são mostradas por Alice e utilizadas na 

maquiagem. As marcas apresentadas ganharam o mesmo espaço de divulgação no 

audiovisual. 

 

5.1.2  Identificando as mediações humanas 

 

 A tabela abaixo, identifica nas falas de Alice Salazar quais frases proferidas durante o 

tutorial fazem um ponto de contato da marca com o público, por meio das mediações 

humanas.  

 

Marca Mediações 

1. MAC 

 

 

2. Mary Kay 

 

3. Lápis 

Toque de 

Natureza 

 

4. Maybelline 

 

 

5. MAC 

 

“A base que eu uso é essa, bem líquida, bem fininha da MAC. Não é legal para pele 

oleosa, porque já é bem “pegajosinha”. É para quem quer cobertura fina.” 

 

“As sombras da Mary Kay são muito boas. Indico de olhos fechado.”  

 

 “Uma leitora disse que teve alergia, então tem que dar uma cuidada, porque é bem 

possível de acontecer para quem tem sensibilidade.” 

 

 

“Vou usar esse rímel da Maybelline Colossal. O roxinho não é a prova d’água, então 

deve ser passado primeiro. O de “cintura” azul é a prova d’água.” 

 

“Eu tô usando o pó bronzeador da MAC. Comprei ele porque vem mais quantidade.”  

 

 

 Conclui-se que em cinco momentos, pode-se observar a mediação de Alice entre as 

marcas e o público, sendo que três tiveram seu nome mencionado positivamente, uma apenas 

informada sua utilização e outra foi alertada para possíveis problemas na hora de utilizar o 

produto.  
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5.2  Tutorial Como você se maquiava antes e como se maquia agora por Alice Salazar 

 

Publicado em 9 de junho de 2011, é o vídeo de maior acesso da maquiadora, com 

5.230.289 visualizações, sendo 50.889 avaliações positivas e 5.348 negativas. A duração do 

tutorial é de 29:40 e a qualidade do vídeo 720p HD.  

Neste audiovisual, Alice começa falando em uma linguagem coloquial e imita o 

Agostinho de “A grande família”. Brinca dizendo “Tudo bem primeiro, né? Bom dia, não 

dormi com vocês.” Explica que irá mostrar como suas leitoras se maquiavam antes de 

conhecê-la e como se maquiam depois. Para isto, divide o rosto no meio com um lápis de 

olho, o lado esquerdo do vídeo é como as fãs se maquiavam, o lado direito é como se 

maquiam atualmente. 

 

5.2.1  Classificando o product placement 

 

 Nesta tabela de classificação do product placement, pode-se observar que o tutorial 

referido foi o que teve maior inserção de marcas, nesse em comparação ao primeiro vídeo, as 

marcas não são divulgadas de forma padronizada. 

 

PRODUTO/MARCA Placement criativo Audio placement Product placement 

audiovisual 

1. Base Mary Kay linha 

Timewise 

 

 

2. Esmalte Colorama 

Rosa  

Tropical  

 

3. Loja Arezzo 

 

 

4. Sombra Sinabar da 

Mary Kay 

 

5. Loja ShopBela 

 

 

 

6. Lápis Toque de  

Natureza 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Aparece 1 vez  

 

 

 

Não aparece 

 

 

Aparece 3 vezes 

 

 

Não aparece 

 

 

 

Aparece 2 vez 

 

 

Fala a marca e nome. 

Diz que é maravilhosa. 

 

 

Fala a marca e nome do 

produto. “Adorei” 

 

Manda beijo para sua 

amiga que trabalha na 

loja. 

 

Fala o nome e marca 

 

 

Fala o nome. Diz que o 

lápis Toque de Natureza 

está disponível na loja. 

 

Fala a marca 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto 

 

 

               - 

 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

                  - 

 

 

Utiliza na maquiagem 
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7. Rímel Lash Stiletto 

Maybelline 

 

8. Higienizador de 

pincel da Contém 1g 

 

9. Lojas Renner 

 

 

 

10. Loja Droga Raia 

 

 

 

11. Rímel Cil Architect 

da L’oreal 

 

12. Secador Fox Ion da 

Taiff 

 

13. Blush Fenzza 

 

 

14. Gloss Beach Bronze 

Mary Kay 

 

15. Gloss Nyx 

 

 

 

16. Fixador de sombra 

Mary Kay 

 

 

 

17. Glitter Sequin da 

MAC 

 

 

18. Salão de Beleza 

Marlus Lisboa 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Não aparece 

 

 

 

Não aparece 

 

 

 

Aparece 2 vezes 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Não aparece 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Não aparece 

Não fala a marca 

 

 

Fala sobre o produto e 

nome da marca 

 

Fala que o rímel Cil 

Architect da L’oreal 

pode ser encontrado lá. 

 

Diz que compra o rímel 

nessa loja porque é mais 

barato que a Renner 

 

Fala o nome e marca e 

onde comprar 

 

Não fala nome nem 

marca 

 

Fala a marca. Diz que 

ama o nº 1. 

 

Fala o nome e marca 

 

 

“Comprei um gloss da 

Nyx que vocês não vão 

acreditar...” 

 

Fala a marca 

 

 

 

Fala o nome e marca. 

Diz que é lindo 

fantástico. 

 

 

Diz que vai atender no 

dia 25/06. Divulga o 

telefone do Salão. 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Demostra como utilizar 

 

 

 

                  - 

 

 

 

                  - 

 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Utiliza para aquele o 

curvex  

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

              

                 - 

 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

                  - 

 

 A partir da análise, é possível observar que 18 marcas ganharam espaço no 

audiovisual, porém algumas foram mais privilegiadas que outras. Nove aparecem duas vezes, 

seis não aparecem, são apenas mencionadas, duas aparecem duas vezes e três, apenas uma 

vez. São 16 marcas que têm seu nome mencionado e apenas duas não, quatro são mostradas e 

utilizadas na maquiagem, cinco utilizadas no tutorial, seis não são mostradas nem utilizadas, 

uma é mostrada pela maquiadora e uma é demonstrada.  
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5.2.1  Identificando as mediações humanas 

 

 Na identificação das mediações humanas, sete marcas foram mencionadas durante a 

apresentação do passo-a-passo do tutorial de automaquiagem.  

 

Marca Mediações 

1. Mary Kay  

 

 

 

 

2. Colorama 

 

 

3. ShopBela 

 

 

 

4. Contém 

1g 

 

 

5.L’oreal  

 

 

6. Fenzza 

 

7. MAC 

“Não é a marca da base que interessa. Essa da Mary Kay inclusive é maravilhosa. Linha 

Timewise.” Depois de passar a base no lado esquerdo, que é o lado em que as leitoras se 

maquiavam, diz que apesar da pouca quantidade, com a base da Mary Kay a pele chegou a 

ficar boa. 

 

 “O meu esmalte é esse aqui, rosa tropical. Tô dê-lhe usar esse esmalte, adorei.” 

 

 

“Eu indiquei pra vocês o lápis Toque de Natureza. Eu indiquei e uma cliente colocou no 

site da loja ShopBela. Então comprem por ali.” 

 

 

“Deixa eu mostrar uma coisa bem legal que eu comprei. Isso aqui de limpar pincel da 

Contém 1g.” Demonstra como utiliza e diz que é a primeira vez que usa. Depois de um 

tempo, pega o pincel e diz que funciona mesmo. 

 

“´Rímel bom esse, Cil Architect da L’oreal.” Fala que se pode encontrar na Renner e 

Droga Raia, porém ela adquire da última por ser mais barato. 

 

“Eu apresentei o blushzinho Fenzza pra vocês. Esse aqui é o 6, mas eu amo o 1.”  

 

“Que glitter maravilhoso, tenho que falar dele. MAC Sequin. Ele é fantástico.” 

 

 

 A partir da tabela, pode-se concluir que as sete marcas foram mencionadas 

positivamente, sendo que algumas ganharam mais espaço de tempo na fala da maquiadora 

durante a duração do audiovisual. 

 

 

5.3  Tutorial Maquiagem em 5 minutos por Alice Salazar 

 

O tema do terceiro vídeo do corpus é como se maquiar em 5 minutos. Alice explica 

que a maquiagem tem que ser rápida, pois é uma maquiagem para “ficar decente em 5 

minutos” e apresenta situações em que seria aplicada. 

Publicado no dia 20 de agosto de 2012, com duração de 9:10min e qualidade de vídeo 

720p HD. Total de visualizações 785.172, sendo 6.896 positivas e 351 negativas. 
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5.3.1  Classificando o product placement 

 

Pode-se observar na tabela abaixo, a inserção de apenas três marcas. O vídeo tem 

duração equivalente ao primeiro analisado, porém divulga metade da quantidade de marcas. 

 

PRODUTO/MARCA Placement criativo Audio placement Product placement 

audiovisual 

1. BB Crean L’oreal 

 

 

 

2. Pincel KIKO 

 

 

3. Blush Vult nº 2 

Aparece 1 vez  

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

Fala sobre o produto e 

depois fala a marca. “É 

maravilhoso.” 

 

Fala o nome e marca 

 

 

Fala o nome e marca 

Mostra e demonstra o 

produto na mão. Utiliza 

na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

Conclui-se a partir do quadro, que o foco do passo-a-passo da maquiagem não é mais 

tão evidenciado e os vídeos passam a ter conteúdo divertido, onde Alice conversa com suas 

fãs e conta histórias. Apresentar os produtos/marcas não é o primeiro objetivo. 

 

5.3.2  Identificando as mediações humanas 

 

O vídeo tutorial de automaquiagem referido, é o que apresenta o menor número de 

mediações, sendo apenas duas durante 9:10min de duração do audiovisual. 

 

Marca Mediações 

1. L’oreal  

 

 

 

 

2. Kiko 

(BB cream) “Na viagem eu escolhi esse aqui da L’oreal, porque ele tem cara de que vai 

chegar no Brasil rápido. Ele é maravilhoso.” Explica que quando tem uma bolinha na 

embalagem é pra pele mais clara, e duas bolinhas é pra pele mais escura. Demonstra da mão 

a mais escura. 

 

“Esse pincelão é da Kiko. Bem bacana.”  

 

  

Pode-se concluir a partir da análise de mediações humanas, que a maquiadora passa a 

se comunicar de forma extrovertida deixando a objetividade dos vídeos em segundo plano. 

Isso justifica a mediação de apenas duas marcas.  
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5.4  Tutorial Alice lançará sua própria linha de maquiagem!!! 

 

Este é o vídeo em que Alice anuncia o lançamento da sua linha de maquiagem. 

Começa falando que esse é um vídeo muito importante para ela e estava nervosa para dar a 

notícia. Antes de anunciar, ela agradece suas fãs por terem feito uma “vaquinha” e dado a ela 

uma viagem para fazer curso na Make Up Atelier Paris. Isto devido a Alice ter ganhado um 

concurso da Avon de melhor maquiagem social, mas ter tido problema com o visto. Dessa 

forma, a premiação passou para a segunda colocada. 

Esse tutorial foi publicado no dia 04 de março de 2012, com duração de 24:04min e 

qualidade de vídeo 720p HD. Total de visualizações 307.325, sendo 4.183 positivas e 112 

negativas. 

 

5.4.1  Classificando o product placement 

 

 O quadro a seguir apresenta 14 marcas inseridas na narrativa. A partir do segundo 

vídeo analisado, a apresentação das marcas passa a não ser padronizada, ou seja, nem todas 

aparecem, têm seu nome mencionado ou são mostradas e utilizadas na maquiagem. 

 

PRODUTO/MARCA Placement criativo Audio placement Product placement 

audiovisual 

1. Sombra marron 

Salazar 

 

2. Primer para olhos O 

Boticário 

 

3. Sombra MAC 

 

 

4. Lápis Alice Salazar 

 

 

5. Salão Marlus Lisboa 

 

 

 

 

 

6. Esmalte Mavala 

 

 

7.Glitter Raindrops 

 

Aparece 3 vezes 

 

 

Não aparece 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Não aparece 

 

 

 

 

 

Não aparece 

 

 

Aparece 1 vez 

 

Fala que é sua sombra 

 

 

Fala o nome e marca 

 

 

Fala o nome, diz que 

ama essa sombra. 

 

Fala que é seu lápis 

 

 

Alice fala que sua mãe 

irá atender todas as 

terças e quartas  nesse 

salão. Também passa o 

telefone. 

 

Fala o nome da marca 

 

 

Fala o nome da marca 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

 

                   - 

 

 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 
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8. Blush Vult Solei 

 

 

9. Fenzza 

 

 

10. Brilho labial Vox 

shiny O Boticário 

 

11. Sombra glitter 

Capricho 

 

12. Batom Cosmopop 

Lime Crime 

 

13. Loja Showroom 

Valadão 

 

 

 

 

 

14. Gloss Lady Gaga 

MAC 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Não aparece 

  

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Não aparece 

 

 

 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

Fala o nome e diz que o 

produto é bom e barato 

 

Fala “fenzinha é sempre 

bom” 

 

Fala o nome e refere 

como um “troço” 

 

Fala o nome. Diz que 

vale a pena ter 

 

Fala o nome e marca. 

Diz que é “tudo” 

 

Diz que ganhou o batom 

da Lime crime das 

meninas dessa loja. Fala 

que é essa loja que 

venda MAC em 

Goiânia. 

 

Não diz que é da MAC 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

                  - 

 

 

 

 

 

                  - 

 

 Por meio da análise de product placement pode-se observar que 14 marcas foram 

inseridas, sendo que uma aparece três vezes, cinco não aparecem e oito uma vez. Das marcas 

apresentadas, 12 são mencionadas, oito são mostradas e utilizadas na maquiagem e três são 

utilizadas na maquiagem. 

 

 

5.4.2  Identificando as mediações humanas 

 

 No quadro abaixo, as oito marcas que tiveram um ponto de contato com o público por 

meio da mediação da maquiadora Alice Salazar.  

 

Marca Mediações 

1. Salazar  

 

 

 

2. MAC 

 

 

3. Alice Salazar 

 

 

 “Eu sempre começa minhas maquiagens com sombra marrom, essa no caso é a minha. 

Ela ainda está em embalagem de teste, mas já está aprovadíssima e não consigo mais 

ficar sem ela. Não vai ser caro, vai ser bem compatível com o bolso e com a qualidade.” 

 

“Eu amo essa sombra da MAC” 

 

 

 “Esse vai ser meu lápis e tô bem fascinada por ele, porque eu entro no banho e ele fica. 

É bem a prova d’água, não borra nada e mais, permite ser apontado.”  
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4. Margarete 

Salazar 

 

 

5. MAC 

 

 

6.Vult  

 

 

7. Capricho  

 

 

8. Lime crime  

 

 “Minha mãe quem tira minha sobrancelha. Terças e quartas ela irá atender do salão 

Marlus Lisboa. Ela é incrivelmente talentosa. Alguém pode ser igual, mas melhor é bem 

difícil.” 

 

“Fazia tempo que eu queria mostrar esse glitter preto da MAC, ele é muito fácil de 

trabalhar, apesar de não ser barato.” 

 

“Esse aqui é o da Vult, Solei nº 2. “Tô bem pros lado desse “brushzinho”, porque ele é 

bem barato e bem bonito.” 

 

“Esse aqui é um sombra glitter da Capricho, ele é bem bonito. Vale a pena.” 

 

“Nos lábios esse batom que é tudo, Cosmopop da Lime crime. Amo esse laranja, é o 

batom laranja que eu mais gosto.”  

  

 No vídeo em que Alice comunica o lançamento da sua linha de maquiagem, oito 

marcas são beneficiadas pela mediação humana. A maquiadora também fala de sua sombra 

marrom e seu lápis preto, já utilizando na maquiagem. 

 

 

5.5  Tutorial Maquiagem para festas do final do ano por Alice Salazar 

 

O tema do tutorial é sugestão para as festas que começam ao final do ano. Alice 

explica que não é maquiagem para Natal e Ano Novo, pois esses ainda irá produzir e 

compartilhar no seu canal do Youtube.  

O audiovisual foi publicado no Youtube em 28 de outubro de 2014. Está com 76.038 

visualizações, sendo 6.996 avaliações positivas e 159 negativas. O vídeo está disponível em 

1080p HD com duração de 22:05min. 

 

5.5.1  Classificando o product placement 

 

 O último audiovisual, apresenta o segundo maior número de inserção de marcas dos 

tutoriais analisados na pesquisa, 16 ao total. 

 

PRODUTO/MARCA Placement criativo Audio placement Product placement 

audiovisual 

1. Magic Tan 

 

 

 

2. Base MAC 

Não aparece 

 

 

 

Aparece 1 vez 

Diz que faz 

bronzeamento neste 

local 

 

Fala a marca e que 

 

               - 

 

 

               - 
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3. Pó Sephora 

 

 

4. Primer Nyx 

 

 

 

5. Sandálias Ramarim 

Total confort 

 

 

 

6. Paleta de sombras 

Limecrime 

 

 

7. Paleta de sombras 

Urban Decay - Eletric  

 

 

 

8. Primer O Boticário 

 

 

 

 

9. Glitter Vibre – Alice 

Salazar 

 

10. Sombra marrom 

Alice Salazar 

 

11. Rímel Volume max 

Bourjois 

 

12. Cílios postiços First 

Kiss 

 

13. Cola para Cílios Duo 

 

14. Blush Vult cor 3 

 

 

15. Lápis de boca Nyx 

 

 

16. Brilho labial Utopia 

Lime crime 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

 

 

Não aparece 

 

 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

 

 

Aparece 1 vez 

misturou dois tons 

 

Fala a marca.  

 

 

Fala a marca.  

 

 

 

Fala a marca. Diz que 

são muito confortáveis e 

que pode usar de dia e 

de noite. 

 

Fala a marca  

 

 

 

Fala o nome e a marca 

 

 

 

 

Fala que o primer 

também é bom, mas que 

está gostando muito do 

da Nyx 

 

Fala o nome e a marca 

 

 

Fala a marca 

 

 

Fala o nome e a marca 

 

 

Fala o nome e marca 

 

 

Fala a marca 

 

Fala o nome e a marca 

 

 

Fala o nome e marca 

 

 

Fala o nome e marca. 

Diz que comprou pelo 

site da marca e demora 

alguns meses pra chegar 

 

 

               - 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

   Mostra o produto 

 

 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

 

 

Não mostra , mas utiliza 

na maquiagem 

 

 

 

Mostra e utiliza na 

maquiagem 

 

Mostra e utiliza na 

maquiagem 

 

Utiliza na maquiagem 

 

 

Mostra e utiliza na 

maquiagem 

 

Utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

 

Mostra o produto e 

utiliza na maquiagem 

   

 No quadro pode-se observar que apenas duas marcas não aparecem, todas têm seu 

nome mencionado e três não são mostradas nem são utilizadas durante o vídeo de 
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automaquiagem. Podendo observar que nesse, Alice procura mencionar o nome de todas as 

marcas e fazer com que elas apareçam. 

 

 

5.5.2  Identificando as mediações humanas 

 

 Na narrativa do audiovisual referido, foram observadas quatro mediações entre marca 

e o público, sendo todas de forma positiva. 

 

Marca Mediações 

1. Magic Tan 

Bronzeamento 

artificial  

 

2. Ramarim 

 

 

 

3. Urban 

Decay 

 

 

4. Lime crime 

 “Eu faço na Magic Tan, muito bom o lugar em Porto Alegre.” 

 

 

 

“Tenho até sugestão de sapato. Esse aqui da Ramarim, que coisa linda. É maravilhoso. Esse 

outro aqui também, linda e poderosa. É total confort esse da Ramarim também. Consegue 

usar os dois tanto de dia quanto a noite.” 

 

 “Vou pegar essa paleta da Urban Decay que eu estou só um ‘pouco’ gamada nela. Como 

pode inventarem uma paleta tão bonita?” 

 

 

“Lime crime Utopia. Isso aqui é um troço demais, gente, olha que coisa mais linda, parece 

uma tinta rosa. Comprei pelo próprio site da Lime crime, mas demora alguns meses pra 

vim.” 

 

 Em um dos mais recentes vídeos compartilhados por Alice Salazar, pode-se observar 

que a divulgação vai além de marcas de cosméticos. Clínicas de beleza, marcas de calçados 

também passam a fazer parte da narrativa. 

 

 

5.6   Resumo das análises 

 

 A análise do corpus quanto a qualidade de vídeo, pode-se observar uma grande 

evolução. Enquanto o primeiro tutorial produzido por Alice tinha a resolução de no máximo 

240p, em seu mais recente vídeo analisado, a qualidade chega a 1080p em HD. O cuidado 

com a direção de arte é um ponto fraco a ser mencionado, no primeiro vídeo (2010) a imagem 

era bastante escura e sem elementos para compor o cenário. Já no segundo audiovisual do 
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corpus (2011), a resolução do vídeo é de 720p HD, o que contribuiu para a iluminação, 

também, a partir desse, um adesivo de parede passou a compor o cenário de gravação.  

 O product placement sempre esteve bastante presente nos tutoriais de Alice. No 

primeiro (2010), foram apresentadas seis marcas e todas aparecem no máximo duas vezes. A 

maquiadora menciona o nome de todas, mostra o produto e utiliza na maquiagem. No 

segundo audiovisual (2011), 18 marcas são apresentadas durante o tutorial. Nove aparecem 

uma vez, duas marcas duas vezes, uma três vezes e seis são apenas mencionadas. O terceiro 

vídeo (2012) intitulado “Maquiagem em 5 minutos”, apenas três marcas foram apresentadas. 

Todas apareceram uma vez, tiveram seu nome mencionado e foram mostradas e utilizadas na 

maquiagem. O quarto vídeo (2012) intitulado “Alice lançará sua própria linha de 

maquiagem!!!”, divulga 14 marcas. Uma aparece três vezes, oito aparecem uma vez e cinco 

são apenas mencionadas. No último audiovisual do corpus (2014), 16 marcas compõem a 

narrativa. Duas não são mostradas, apenas mencionadas, 14 aparecem uma vez, quatro não 

são mostradas nem utilizadas, nove são mostradas e utilizadas na maquiagem e duas, Alice 

utiliza na maquiagem, mas não mostra. 

 A inserção do product placement nos vídeos de Alice Salazar quanto à quantidade 

varia de acordo com a duração do audiovisual. No intitulado “Maquiagem para o dia-a-dia” 

(2010) e “Maquiagem em 5 minutos” (2012) é possível comparar a quantidade de produtos 

divulgados, pois os vídeos tem duração equivalente, em média 10 minutos. No primeiro, 

Alice apresenta o passo-a-passo de forma bastante objetiva e expõe seis marcas, já no segundo 

(2012), apenas três marcas foram apresentadas. Nesse, a maquiadora não tem mais tanta 

preocupação em mostrar e mencionar o nome de todas as marcas e produtos utilizados, sua 

atenção está muito voltada a conversar com o público, contando histórias e apresentando 

solução para possíveis situações onde precisariam se arrumar com pressa, sendo esse o tema 

do tutorial.  

 A quantidade de produtos e marcas expostas, variam apenas entre os primeiros vídeos 

e os mais recentes com duração equivalente. Nos tutoriais “Como você se maquiava antes e 

como se maquia agora”, “Alice lançará sua própria linha de maquiagem!!!” e “Maquiagem 

para festas do final do ano” não há uma diferença significativa sobre o número de produtos. 

A performance de Alice Salazar foi a grande mudança na divulgação de produtos. 

Entre os primeiros e os mais recentes vídeos, pode-se observar que a objetividade, a seriedade 

já não estão mais tão presentes. A maquiadora passou a se expressar de forma cômica, 

conversar com o público, contar histórias. Passou a interpretar um papel de mediadora 
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humana entre marca/produto e o público, falando mais sobre os mesmos, suas características, 

qualidades e alertar para possíveis problemas como no primeiro tutorial (2010), no qual diz 

que uma leitora relatou a ela que teve alergia ao lápis Toque de Natureza, por isso era 

necessário tomar cuidado. Passou a indicar não só maquiagens, mas esmaltes, clínica de 

bronzeamento, calçados e lojas virtuais e físicas onde podem ser encontrados os 

produtos/marcas por ela recomendados. 

Para Semprini (2006), a função de mediadora humana significa estabelecer e reforçar a 

relação entre a marca e os destinatários, oferecendo um caráter mais concreto e intenso. O 

autor segue mencionando que nesta dimensão mais autêntica à relação, é o aspecto humano 

que introduz uma intensidade emocional, sendo possível criar este contato somente por meio 

desse. 

O público espera cada vez mais argumentos consistentes, profundos e atraentes por 

parte das marcas. Demonstrar o antes e o depois do uso de um produto na pele (maquiagem) é 

uma ótima forma de comprovar de forma consistente sua eficiência. Alice utiliza dessas 

técnicas para expor os produtos e insere bom humor em seus vídeos. 

A interatividade é peça chave para criar vínculos e fidelizar o público à marca. As fãs 

mantém contato com Alice via seu blog Espelho Meu, sua página no Facebook, enviam 

sugestões de maquiagens, elogiam e algumas vezes criticam. A interação acontece de várias 

formas. 

As pessoas tendem a consumir marcas conhecidas, pois se sentem confortáveis com o 

que lhes é familiar. Alice torna-se amiga das suas fãs, de forma que as sugestões de produtos 

que faz nos vídeos sejam levadas a serio, como um conselho de amiga íntima. A prova disso 

são os comentários em suas publicações na fanpage, onde em uma foto postada no dia 

11/11/201522 uma fã comenta: “Alice... queria que vc soubesse que vc tem sido minha 

companheira nos piores momentos...tenho depressão e sempre que não to bem eu vejo um 

vídeo seu e melhoro muito... é como se vc conversasse comigo...desculpa falar isso aqui, mas 

queria que vc soubesse a profundidade disso pra mim”.  

Por ter credibilidade como maquiadora, suas leitoras têm a segurança de adquirir as 

marcas indicadas. Dessa forma a marca conhecida será frequentemente escolhida em meio às 

desconhecidas, pois provavelmente seja confiável e de boa qualidade.  

                                                           
22 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/AliceSalazarOficial/photos/a.356030361127066.85055.356029421127160/8100896

02387804/?type=1> Acesso em: 12/11/2014. 

https://www.facebook.com/AliceSalazarOficial/photos/a.356030361127066.85055.356029421127160/810089602387804/?type=1
https://www.facebook.com/AliceSalazarOficial/photos/a.356030361127066.85055.356029421127160/810089602387804/?type=1
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O corpo, como dimensão simbólica, de acordo com Semprini (2006), é ainda mais 

predominante dos territórios da beleza, da sedução e do erotismo, que o fazem um verdadeiro 

instrumento de socialização e contato, como forma de apresentação de si e de comunicação 

com o outro. O corpo da maquiadora, sua presença, representa o jeito de ser e se maquiar que 

tanto chamam atenção das meninas que são seu público.  

Alice Salazar é sua própria marca e executa as quatro dimensões da mediação humana. 

O ouvir, pois mantém contato com suas seguidoras por meio das redes sociais como o 

Facebook, nestas, expressam suas opiniões sobre as maquiagens, criticam, elogiam e fazem 

sugestões para os próximos vídeos. Aconselha suas fãs sobre os melhores produtos e onde 

encontrá-los, em meio a uma gama tão grande de marcas e produtos, nada melhor que a 

recomendação de alguém que já teve experiência com os mesmos. 

A maquiadora, com seu jeito extrovertido de se apresentar, personaliza as marcas na 

medida em que oferece à sua imagem a humanização das marcas dos produtos revelados nos 

seus tutoriais.  Os consumidores se identificando com Alice, estão mais propensos a adquirir 

as marcas por ela apresentadas do que pelas características físicas das mesmas. Este é, em 

parte, uma das explicações possíveis para o sucesso do produtc placement nesses tipos de 

vídeos que são ao mesmo tempo informativos, publicitários e didáticos.  

A marca não é um simples logotipo impresso na embalagem, mas uma experiência a 

ser vivida por todos, desde o público interno até os consumidores. No caso de Alice, tem-se 

dois casos de marca:  1) ela (pessoa) enquanto marca vende-se como uma experiência , 

fazendo o ponto de contato entre as consumidoras e o universo da maquiagem; 2) a identidade 

visual da sua linha de maquiagem que assegura a qualidade dos produtos testados, aprovados 

e  escolhidos por ela para comporem sua linha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os objetivos propostos nesta pesquisa foram analisar as inserções do product 

placement nos vídeos tutoriais de automaquiagem de Alice Salazar, bem como compreender a 

promoção da maquiadora enquanto marca. A ferramenta de comunicação analisada foi 

observada em cinco audiovisuais, tendo o público jovem feminino como destinatários. Os 

vídeos selecionados foram: Maquiagem para o dia-a-dia por Alice Salazar (2010), Como 

você se maquiava antes e como se maquia agora por Alice Salazar (2011), Maquiagem em 5 

minutos por Alice Salazar (2012), Alice lançará sua própria linha de maquiagem!!! (2012) e 

Maquiagem para festas do final do ano por Alice Salazar (2014).  

Ao analisar o corpus foi possível perceber que o product placement vai além das 

inserções em seriados e filmes, onde aparecem uma ou duas marcas. No primeiro tutorial 

“Maquiagem para o dia-a-dia por Alice Salazar” houve a inserção de seis marcas, em “Como 

você se maquiava antes e como se maquia agora por Alice Salazar”, foram 18 marcas, dos 

vídeos analisados, esse foi o que teve maior número. O terceiro audiovisual analisado 

“Maquiagem em 5 minutos por Alice Salazar”, apenas três marcas citadas. No audiovisual 

“Alice lançará sua própria linha de maquiagem!!!”, 14 marcas aparecem na narrativa e por 

fim, “Maquiagem para festas do final do ano por Alice Salazar”, apresenta 16 marcas. 

Se apropriar de cenários onde o público está inserido com o objetivo de se entreter 

para divulgar marcas e produtos é uma forma inovadora de comunicação. No caso dos 

tutoriais de automaquiagem, o público talvez não perceba o quão influenciado (em termos 

qualitativos e quantitativos – pois provavelmente não faça ideia de quantas inserções de 

product placemente são feitas em cada vídeo tutorial) está sendo e por vezes direcionado a 

adquirir e consumir as marcas apresentadas na cena. Assim, os indivíduos são 

consequentemente impactados pela publicidade por mensagens que escolheram receber.  

Esta nova ferramenta de divulgação, inserida em tutoriais de automaquiagem, conta 

com a personalização de Alice Salazar, pois a mesma não só expõe marcas e produtos, mas 

fala sobre eles, suas características e qualidades de forma diferenciada, criando um contexto 

de entretenimento, vídeo didático e publicidade por meio do product placement. 

A análise foi realizada a partir da percepção da pesquisadora. Na pesquisa, objetivou-

se identificar a evolução ocorrida nos vídeos de Alice Salazar quanto à divulgação de 

produtos de maquiagem, via product placement, bem como a promoção da sua própria 

marca/linha de maquiagem. No que se refere ao primeiro objetivo específico, os produtos são 
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divulgados por Alice Salazar de forma divertida, pois a maquiadora humaniza as marcas por 

meio de sua personalidade extrovertida. Quanto ao segundo objetivo, a quantidade de 

produtos inseridos varia de acordo com a duração dos audiovisuais. Foi possível perceber esta 

variação somente nos vídeos “Maquiagem para o dia-a-dia” (2010) e “Maquiagem em 5 

minutos” (2012), onde o primeiro apresenta seis marcas e Alice ensina a maquiagem de forma 

bastante objetiva e direta, já no segundo, são inseridas apenas três marcas. A performance foi 

a grande mudança quanto a qualidade de divulgação de produtos. Alice passa a se expressar 

de forma cômica, deixando a objetividade em segundo plano. Chegando ao terceiro objetivo, 

compreende-se que a personalidade de Alice, sua autenticidade a torna sua própria marca, a 

partir disso, cria sua linha de maquiagem, na qual a identidade visual assegura a qualidade dos 

produtos testados, aprovados e escolhidos por ela para comporem sua marca física. 

Portanto, esta pesquisa contribui para as práticas publicitárias, apresentando novo 

formato nos quais a ferramenta product placement se insere. Esta pode variar de acordo com o 

cenário onde está introduzida e com o público ao qual é destinada, seja em aspectos 

quantitativos, quanto de eficiência da mensagem.  
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