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RESUMO 

Com o crescimento acelerado da internet, cada vez mais as empresas e as grandes marcas 

estão utilizando os meios de comunicação on-line como uma  forma de se comunicar e 

fazer publicidade. O presente trabalho analisa como as marcas de esmaltes nacionais se 

colocam dentro dos blogs de beleza, ou seja, quais as estratégias para promover a marca e 

seus produtos.  A partir da ánalise descritiva de três diferentes blogs da mesma categoria 

em dois momentos, buscamos verificar as maneiras que as empresas se pronunciam e 

divulgam seus produtos através das blogueiras.  

 

Palavras-chave: blog, esmalte, publicidade on-line. 

  

 

 

ABSTRACT 

With the rapid growth of the Internet, more and more companies and big brands 

are using the media as an online way to communicate and advertise. This study examines 

how national brands of glazes are placed within the beauty blogs, or what strategies to 

promot the brand and its products. From the descriptive analysis of three 

different blogs in the same category on two occasions, we investigate the ways that 

companies make statements and distribute their products through bloggers. 

 

Keywords: blog, nail polish, online advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  A cultura do consumo contemporânea inclui a valorização da beleza, da estética, 

em particular os cuidados com a pele, cabelo, mãos e unhas que fez crescer o mercado de 

esmaltes. A constante preocupação com a beleza e com os padrões estabelecidos pela 

sociedade configura o cenário contemporâneo. Em busca desses ideais, cresce a demanda 

de consumo de cosméticos e tratamentos para a beleza, assim como cresce o interesse pela 

moda por grande parte da população, principalmente feminina. Nesse contexto, está 

inserido o aumento de consumo também de esmaltes, produto esse que tem tido grande 

destaque no mercado. 

Pensar no corpo humano como um produto de consumo é uma prática que vem se 

concretizando há bastante tempo. A partir das expressões corporais é que são desenvolvidos 

os primeiros contatos sociais das pessoas. “A estrutura física e morfológica do corpo 

constitui-se na primeira possibilidade de integração do sujeito com o mundo” (CASTILHO, 

GARCIA, 2006 p.84). O corpo passa a ser um dos canais de materialização dos nossos 

desejos e pensamentos, é uma das formas mais primárias que temos de mostrar o que 

sentimos. Uma das formas de demonstração de nossas idéias é através da decoração ou arte 

corpórea, arte essa, que pode ser representada através de pinturas, tatuagens ou outras 

representações. Essas formas de reconstruir o corpo se relacionam diretamente com os 

procedimentos de ordem estética e de embelezamento, esses, que crescem 

exponencialmente como forma de aperfeiçoar as expressões corporais e servir como ponte 

para a auto-estima humana, em particular, para a feminina.  

 Neste processo, os blogs de beleza são considerados uma importante fonte de 

informação para muitos consumidores que utilizam a internet se interessam em conhecer e 

discutir e tecnologias da área da estética. A partir deste crescimento do interesse de 

milhares de mulheres por esmaltes pelo mundo a fora, muitas delas resolveram 

compartilhar opiniões e informações com as demais, fortalecendo ainda mais a rede de 

contatos desenvolvida através da internet. O aumento da divulgação das marcas através dos 

blogs trouxe um maior interesse das consumidoras pelo assunto. 

 A publicidade não está alheia a este fenômeno. Muitas empresas, inclusive as 

fabricantes de esmalte, estão utilizando-se dessas ferramentas digitais para divulgar seus 
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produtos e, em particular, têm utilizado blogueiras como “pessoas de confiança” das 

leitoras, na indicação/sugestão desses produtos na tentativa de aumentar as vendas. Trata-se 

de uma prática que, além de estar sendo veiculada em blogs, tem sido incentivada no 

Youtube e redes sociais, assim como acompanhada por consumidoras de todo o país, 

principalmente público feminino e jovem. 

  A ascensão do mercado de esmaltes é de grande importância para a publicidade, já 

que esta vem desenvolvendo muito mais projetos para esses clientes, oferecendo novas 

possibilidades de escolha por parte das consumidoras. O consumo de esmaltes hoje é mais 

do que um simples capricho ou uma futilidade: unha bem cuidada é tão importante quanto 

um acessório o a roupa vestida.  

  O Brasil é o segundo maior mercado mundial do produto, perdendo apenas para os 

Estados Unidos em números e proporções, segundo a Euromonitor
1
. Por viver em um clima 

tropical, o Brasil é um mercado de 20 dedos e não de 10 dedos como na Europa, já que em 

algumas regiões do país usa-se chinelos e sandálias durante o ano todo. Segundo Nielsen
2
, 

em 2008 o mercado brasileiro de esmaltes movimentou 250 milhões de reais - aumento de 

5,1% em relação a 2007. Em 2009 ele movimentou 330,7 milhões de reais -  aumento de 

31,9% em relação a 2008 e 14,4% mais unidades que em 2008. De acordo com a 

Euromonitor, os resultados indicam uma receita de 326,1 milhões de dólares, em 2009
3
. 

Até abril de 2010, 68,5 milhões de unidades foram vendidas no Brasil
4
, em termos de valor, 

um crescimento de 32,3% comparado ao mesmo período do ano anterior.  

 O mercado brasileiro de esmaltes conta com três principais marcas: Colorama, 

Impala e Risqué. Cada uma das três marcas atualmente oferece mais de cem cores a escolha 

das consumidoras, e mesmo com essa gama de variedade, as empresas continuam buscando 

                                                 
1
 Euromonitor International Ltd é uma empresa de pesquisa de mercado localizada em Londres, 

fornecendo relatórios de pesquisa de mercado e inteligência de negócios e dados para a 

indústria. A empresa foi fundada em1972 . Atualmente,  o website da empresa emprega 

mais de 1000 consultores e analistas de todo o mundo, fornecendo informações sobre o mercado de mais 

de 80países, produzindo relatórios do consumidor da indústria do mercado, livros de referência, perfis de 

empresas, dados de mercado atuais, e previsões do mercado. Fonte: Wikipédia 

 
2
 The Nielsen Company é uma empresa germânico-americana de Conglomerados da mídia, com sede 

em Nova Iorque nos Estados Unidos. A Nielsen é uma empresa que oferece várias variedades de informações 

em pesquisas de sistemas e metodologias próprias. No Brasil, a empresa age junto com o IBOPE formando 

o IBOPE Nielsen Online, para medição de estatísticas sobre a internet no país. Nielsen está presente em mais 

de 100 países, com mais de 36,000 funcionários em todo o mundo 
3
 Fonte: Portal EXAME – disponível em http://portalexame.abril.com.br/ 

4
 Fonte: Portal EXAME – disponível em http://portalexame.abril.com.br/  

http://portalexame.abril.com.br/topicos/estados-unidos1.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Iorque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBOPE
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBOPE_Nielsen_Online
http://portalexame.abril.com.br/
http://portalexame.abril.com.br/
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inovações e tendências. Empresas menores também estão em ascensão no mercado dos 

esmaltes: a Big Universo e a Specialittá, aproveitaram a adequação do esmalte como 

acessório, pesquisaram e lançaram tendências e o resultado é um crescimento recorde de 

faturamento nos últimos anos. A Specialittá, desde seu surgimento em 2001, por exemplo, 

cresceu em torno de 140%. 
5
Já a Big Universo que é uma marca mais antiga, e veio a tona 

novamente após o lançamento do “Jade” (um esmalte em tom verde pastel) que seria uma 

réplica do já lançado pela Chanel.  

Inspirada nos diferentes exemplos femininos que parecem acompanhar a 

transformação do status da mulher na sociedade assim como as transformações nas formas 

de comunicação, busquei, junto com minha orientadora, desenvolver uma pesquisa que 

compreendesse as mudanças de comportamento e a relação dessas mulheres com os blogs e 

as blogueiras, assim como com o mercado de esmaltes. Para isso, escolhemos como corpus 

os blogs de esmalte, que são formatos midiáticos recentes. O eixo temático beleza foi 

selecionado por ser um assunto que me interesso há muito tempo e ser um elemento que, 

juntamente com a moda, manifesta a individualidade das pessoas. 

A partir dos eixos de moda, beleza e comunicação, diante da abordagem sobre o 

consumo de esmalte e a grande adesão pelos blogs que falam do assunto, levantamos a 

seguinte pergunta como problema de pesquisa: De que forma os blogs são utilizados como 

estratégias potenciais de comunicação de marcas de esmaltes?  

Após lançar um olhar mais crítico aos blogs de esmaltes mais conhecidos, optamos 

por delimitar nosso trabalho nos três nacionais – Loucas Por Esmalte, Mão Feita e Nosso 

Vício, após observar a quantidade de respostas e interação que as blogueiras tem aos seus 

posts. A proposta é verificar as formas e estratégias de publicidade apresentadas nos blogs 

de esmalte. 

Logo, especificamente, buscamos: mapear os principais
6
 blogs de esmaltes no 

Brasil, e a partir desses verificar quais os formatos e estratégias publicitárias utilizadas nos 

blogs de beleza e qual a relação entre as blogueiras e as empresas.   

                                                 
5
 Fonte: Portal EXAME – disponível em http://portalexame.abril.com.br/ 

 
6
 Entende-se principais, os blogs com maior fluxo de pessoas e comentários. Segundo Recuero (2004) “Às 

redes de sociabilidade geradas dentro dos weblogs por blogueiros, chamamos webrings. Esses webrings 

podem ter profundidades variadas e formas complexas, dependendo do comprometimento e da intensidade 

dos laços sociais estabelecidos entre os indivíduos.” 

http://portalexame.abril.com.br/
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O quadro teórico foi estruturado para propiciar uma melhor compreensão das 

questões abordadas acima através de sete capítulos. No primeiro capítulo, apresentamos a 

introdução deste trabalho, citando nossa problemática, objetivos e justificativas. No 

capítulo dois, falamos sobre moda, beleza e comunicação, interligando esses três assuntos, 

buscando as origens dessa temática tão presente na sociedade atual, buscando focar na 

beleza e de que forma ela aparece nos meios de comunicação. 

No terceiro capítulo, buscamos trazer a comunicação de uma marca, como é feito o 

posicionamento das marcas, quais as estratégias publicitárias utilizadas até chegarmos na 

atual fase da publicidade digital, dando foco nos blogs, que são nosso objeto de estudo. 

Dentro de blogs, estudamos conceitos, origens, características e atuações na web.  

No capítulo seguinte, apresentamos a metodologia aplicada para a verificação das 

estratégias publicitárias utilizadas no blog, dando-nos condições para no capítulo cinco, que 

tem por objetivo analisar os blogs delimitados como corpus da pesquisa e detalhar as 

particularidades de cada um, e o formato como são compostos. No sexto capítulo, fizemos a 

análise descritiva considerando os seguintes critérios: conteúdo, opinião, formatos de 

anúncios e posts pagos, nesse capitulo são apresentados os resultados da pesquisa. No 

último capítulo, estabelecemos nossas conclusões finais retiradas do processo de 

investigação realizado. 
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2. MODA, BELEZA E COMUNICAÇÃO 

 

 Segundo Lipovetsky (1989), a moda não pertence a todas as épocas nem a todas as 

gerações. O início da moda é algo bem localizável no tempo e no espaço. No final da Idade 

Média, o conceito “moda” surge com a organização das cortes e o surgimento das cidades. 

Da metade do século XIV a meados do século XIX, a moda passa por sua fase inaugural: é 

a partir daí que o homem passa a se conhecer como indivíduo e precisa se diferenciar dos 

demais (SCHMITZ, 2009). Nesses 5 séculos, a moda cresce juntamente com as cidades. As 

roupas passam a retratar a realidade socioeconômica da burguesia e da aristocracia.  

 Há distinção de homens e mulheres a partir dos trajes utilizados: texturas, formas e 

volumes de tecidos reforçam as diferenças entre o feminino e o masculino, valorizando as 

mudanças. Com o desenvolvimento do comércio, as engrenagens da moda como sistema 

começam a se fortalecer. A ascensão da burguesia proporciona aos ricos comerciantes o 

acesso aos mesmos padrões de moda da nobreza. As grandes navegações trouxeram outras 

fontes de riqueza, e nesse contexto, a moda cresce e passa a mudar mais constantemente. 

 No século XIX, com a Revolução Francesa, e mais ainda com a Revolução 

Industrial, a classe média surge e começa a ter maior acesso ao consumo. O cenário para o 

aumento da produção de moda está delineado: os bens de consumo, principalmente o 

vestuário, passam a ter uma produção muito mais rápida e barata; ao mesmo tempo, a 

burguesia encontrava na moda um dos elementos de ostentação dessa prosperidade e de 

exercício de seu desejo pelas novidades estéticas. 

Segundo Moutinho e Valença (2000) é no século XX que há uma democratização da 

moda, difundida pelos meios de comunicação. A produção de roupas em grande escala 

populariza a moda no mundo, facilitando o acesso de grande parte da população a 

vestimentas e acessórios. Após a Primeira Guerra Mundial, Paris continuou liderando a 

moda internacional. Mudanças significativas ocorreram na produção de tecidos e vestuário: 

cada vez mais diferenciada e intensificada. 

 Há transformações marcantes na vestimenta feminina durante o decorrer do século XX:  

a 2ª Guerra Mundial; glamour dos anos 1950; as mudanças sociais dos anos 1960, a onda 

hippie e o movimento punk dos anos 1970 até as inúmeras influências que guiaram a 
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década de 1980; nos anos 1990 a imagem passou a ser mais importante que o próprio 

produto.  

 A maior guinada nos conceitos de moda veio com a virada do milênio. Há uma 

reinvenção da moda a partir da customização, ou seja, o usuário personaliza a sua roupa. 

“Moda é expressão de um povo e de sua cultura. É como a própria história, ou seja, um rio 

que flui e banha as margens por onde passa, trazendo e levando o húmus da criação 

estilística para fertilizar o solo e fazer com que a semente possa germinar” (CASTILHO, 

2004, p.106). É nesse contexto que se busca a identidade pessoal de cada indivíduo através 

da moda e da estética. 

A moda enquanto componente cultural determina comportamentos humanos, e 

torna-se referência para muitas pessoas. Conforme Barnard (2003) moda é sinônimo de 

pertencimento: “É a interação social, por meio da indumentária que constitui o individuo 

como membro do grupo, e não vice versa, ser um membro do grupo e não interagir 

socialmente.” O consumidor quer usar para poder ser, se sentir parte de um todo, ou seja, a 

busca pela individualidade ocorre paralelamente com a busca por uma identificação social 

de grupo.  

Outro ponto que gera uma inserção do ser na sociedade e num grupo é a estética. A 

alta valorização dessa que tem se dado ao longo tempo. Nesse contexto, é de suma 

importância estudar como essa valorização foi se dando e os princípios de todo esse 

processo. 

.  

2.1 O culto da Beleza 

 

 Belo, segundo o senso comum, é algo com proporção, simetria. Pitágoras foi o 

primeiro a defender que o princípio de todas as coisas é o número. É a partir desse 

pensamento pitagórico, que nasce uma visão estético-matemática do universo, e não seria 

diferente para a beleza. Através do equilíbrio de formas, de volumes, que se criava a justa 

proporção em estátuas que mostravam corpos humanos. Para Eco (2010) o termo “Belo– 

junto com “gracioso”, “bonito” ou “sublime”, “maravilhoso”, “soberbo” e expressões 

similares – é um termo utilizado para denominar coisas que nos agradam. A beleza começa 
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a aparecer no mundo quando a matéria criada se diferencia, ganha forma e cor, ou seja, a 

beleza funda-se na forma que as coisas assumem no processo criativo. 

O desenvolvimento do belo e a idolatria pelo sexo feminino vêm sendo 

desenvolvida por diversas culturas, das mais diversas formas. Conforme Eco (2010), na 

Grécia antiga, até o período de Péricles, não havia uma estética e nem uma teoria da beleza. 

Alguns registros, como em Ilíada, falam sobre a beleza, quando citam, por exemplo a 

“irresistível beleza de Helena”, porém não há nenhuma definição.  

Ainda na Grécia Antiga, Sócrates fala em três belezas diferentes: a primeira, a 

beleza ideal, que representa diversas categorias estéticas; segunda, a beleza espiritual, que 

exprime a alma através do olhar; e também a beleza útil ou funcional. Platão tem duas 

concepções de beleza: harmonia e proporção das partes, e beleza como esplendor. Já no 

período de Dioniso, o autor comenta que abre-se uma oposição entre beleza e aparência: 

 

 a beleza grega se exprime através dos sentidos que permitem manter a distância 

entre o objeto e o observador: visão e ouvido, mais que tato, gosto e olfato. No 

entanto, as formas audíveis como a música, suscitam desconfiança em razão do 

envolvimento da alma do espectador que comportam. (Eco, 2010 p.57) 

 

Eco (2010) comenta que a tradição grega trazia o conceito de que beleza não era 

apenas simetria, mas também cor. As retratações fazem com que a forma e obscuridade da 

matéria dêem cor, dando assim, beleza a determinado objeto. É na idade média que a cor 

ganha destaque, principalmente na divisão das classes sociais e nos princípios de moda. 

Nobres se vestem com cores derivadas de processos sintéticos, como púrpura, já as classes 

mais baixas vestem tecidos de cores pálidas e modestas. As cores significam poder, 

significam riqueza. Em uma época em que se morria jovem, a aparência era algo 

fundamental principalmente entre a nobreza.  Da era medieval, que surgem os primeiros 

ornamentos, esses que são utilizados para embelezar ainda mais algo, principalmente o 

corpo humano. É através dos ornamentos como ouro e pedras preciosas que se dá mais 

valor ao indivíduo, e se reconhece a que classe esse pertence. Para Eco (2010, p.154) “os 

filósofos, teólogos e místicos que, na Idade Média, se ocuparam da Beleza não tinham 

muitas razões para tratar daquela feminina, visto que eram todos eles homens de igreja e 

que o moralismo medieval convidava a desconfiar dos prazeres da carne.”  
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Porém, mesmo esses homens religiosos imaginavam sobre o que se passava essa 

beleza feminina; em textos doutrinais, usava-se alusões, o que fazia muitos homens 

imaginarem o ideal de beleza feminino que ali estava contido. Além desses textos, 

composições poéticas pastoris também influenciavam a imaginação dos homens, 

oferecendo momentos de sensualidade em plena leitura. Com a evolução da literatura, 

evolui-se a descrição da mulher, e conseqüentemente o desejo por ela alimentado. No 

século XV, a beleza foi concebida e entendida como uma imitação da natureza (Eco, 2010), 

na qual a beleza é algo divino que não se difunde apenas na figura humana, mas também na 

natureza.  

O debate estético do século XVIII apresenta traços de forte inovação em relação ao 

Renascimento e ao século XVII, traços que determinam sua peculiaridade e sua intrínseca 

modernidade: trata-se da relação entre intelectuais e público, da afirmação dos salões 

femininos e do papel da mulher, do surgimento de novos temas artísticos. No final do 

século XVIII, as mulheres antes retratadas sensuais passam a ser substituídas por mulheres 

mais a vontade, com costumes mais livres (ECO, 2010). As “damas de Paris” começam a se 

organizar e participar de salões onde nascem os primeiros romances de amor.  

O período romântico é um período marcado por particularidades e característica, e 

com a beleza não poderia ser diferente. A chamada “beleza romântica” traz uma forte 

associação entre beleza e melancolia, razão e coração. Para Eco (2010) a beleza expressa 

um estado da alma.  

“A beleza romântica herda do romance o sentimental, o realismo da paixão e 

experimenta em seu interior a relação do indivíduo com o destino que caracteriza o herói 

romântico.” (ECO, 2010, p.307) Dessa forma, o conceito de beleza se modifica bastante 

nesse período histórico: nesse novo contexto, o feio não é mais a negação do belo, e sim, 

sua outra face. 

Contudo, o culto da beleza é algo que foi difundido para a sociedade. A história 

mostra que a preocupação com a estética feminina atravessa gerações. Costumes e hábitos 

são passados de mãe para filha e se adaptam ao contexto tecnológico e social da época. 

Cuidados com a pele, cabelos e unhas fazem parte desse legado da beleza que as mães 

tentam transmitir as filhas. Para Sant´Anna (1995):  
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A insistência em associar a feminilidade à beleza não é nova. A idéia de que a 

beleza está para o feminino assim como a força está para o masculino, atravessa 

os séculos e as culturas. (SANT´ANNA, 1995 p.121)  

 

 A este respeito, podemos dizer que a valorização pela estética é algo que vem 

crescendo de geração para geração, desde os primeiros tempos. Lipovetsky (2000) observa 

que: 

 

Até o fim do século XIX, a idolatria do belo sexo se desenvolveu em um quadro 

social estreito, as homenagens artísticas à mulher e as práticas estéticas quase 

não ultrapassavam os limites do público rico e cultivado. Fora dos círculos 

superiores da sociedade, as valorizações poéticas e cosméticas da beleza, assim 

como as imagens resplandecentes do feminino, têm pouca difusão social. 

(LIPOVETSKY, 2000 p.128) 

 

Desde os primeiros tempos, a mulher busca nos cosméticos, uma forma de se 

aperfeiçoar. Na idade média, o foco foi dado aos cabelos, onde as mulheres utilizavam-se 

de tintas para transformar a cor dos seus cabelos. Com a mudança de costumes dos séculos 

XVI e XVII a mulher volta a cobrir-se e torna-se a dona de casa, educadora.  

Sant´anna (1995) coloca que a partir de 1900 algumas marcas se colocaram no 

mercado cosmético, porém, não utilizando essa nomenclatura. Eram “pomadas” que 

“branqueavam a pele”, “afinavam a cintura” ou “escureciam os cabelos brancos”. Muitas 

pessoas entendiam cosméticos como remédios para a beleza, já que assim eram tratados nas 

publicidades. Nesse período, o poder médico se sobressai frente aos cosméticos, que não 

tem credibilidade por si só, dependem da recomendação médica para começarem a ser 

usados.  

Produtos de uso cotidiano como tônicos e loções para embelezamento eram 

propriedade apenas da elite, não possibilitando a aquisição destes para as mulheres de 

menor poder aquisitivo. “No contexto de uma sociedade em que o lugar do médico é 

fundamental para a organização moral e social das famílias de elite, a falta de beleza, 

traduzida em termos de doença, merece o exame médico e o tratamento com remédios” 

(SANT´ANNA 1995 p.123). Dessa forma, a falta da beleza, que era tratada como doença, 

necessitava de cuidados médicos para vir a tona.  
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A “Revista da Semana” 
7
publicava em suas edições uma sessão denominada 

“Consultório de Beleza”. Nesta sessão, procurava não enfatizar a eficácia dos produtos aos 

males que eles prometiam solucionar, mas sim, falar de como a mulher sentia-se ao usufruir 

desses cosméticos. Nesse período, os problemas estéticos ainda eram submetidos aos 

problemas de saúde.    

Outro ponto importante foi que durante a primeira metade do século XX, a beleza 

era considerada um dom. Deus dava a beleza às “escolhidas.” Não era maquiagem ou 

cosméticos que iriam dar beleza a mulher. Com essa crença, as moças de família, nada 

poderiam fazer além de usar chapéus e jóias, já que maquiagem e cosméticos era 

considerados de uso imoral pela sociedade. O ato de embelezar-se era considerado por 

muitos como um comportamento “libertino”.  

Sant´Anna (1995) comenta que durante a primeira metade deste século, a beleza não 

era aceita como fruto de um trabalho, individual e cotidiano, da mulher sobre seu corpo. 

Para as mulheres e a sociedade da época, a beleza não poderia ser adquirida, ela já era 

destinada a algumas em especial.  

A partir da segunda metade do século XX é que houve um rompimento dessa 

cultura. Com a industrialização, e a produção em massa, foi possível mudar o cenário da 

beleza feminina. Segundo Lipovetsky (2000, p.129): “abriu-se um novo ciclo histórico 

baseado na profissionalização do ideal estético (estrelas e manequins) e no consumo de 

massa de imagens e de produtos de beleza”.  

Assim, com a industrialização e a mercantilização da beleza e dos ideais de estética 

femininos surge um novo momento na história da beleza, onde cuidados com corpo e rosto 

tomam novas proporções e alcançam novos horizontes. O autor complementa que na 

primeira metade do século, produtos como batom e esmaltes tiveram grande índice de 

vendas até a chegada a segunda guerra mundial. Porém, foi só a partir de 1950 que o 

impulso pelo consumo desses produtos veio à tona. Com isso, vieram padrões mais 

rigorosos de beleza e então surge uma preocupação central: o culto à magreza. Devido a 

                                                 
7
  Revista da Semana foi um semanário brasileiro editado de 1900 a 1962. Com enfoque político, nele 

colaboraram alguns dos principais intelectuais e artistas da época. O periódico foi também um veículo 
importante para as charges de J. Carlos e Raul Pederneiras, entre outros. Posteriormente foi incorporado 

ao Jornal do Brasil. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1900
http://pt.wikipedia.org/wiki/1962
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charge
http://pt.wikipedia.org/wiki/J._Carlos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raul_Pederneiras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal_do_Brasil
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essa preocupação, o número de cirurgias plásticas cresce, e a preocupação com o ideal de 

corpo magro também. Os meios de comunicação incentivam esse ritual: segundo 

Lipovetsky (2000) os periódicos femininos passam a contar cada vez mais com sessões 

especializadas em beleza, alimentação equilibrada e exercícios para a manutenção do 

corpo.  Além disso, a publicidade estampada nesses meios faz menção a emagrecedores e 

livros de regimes.  

A magreza torna-se um mercado de massa (Lipovetsky, 2000). A exibição das 

“misses” e de manequins cada vez mais magras torna-se obsessão para muitas mulheres. 

Para muitas, já não basta não ser magra: é preciso ter o corpo firme, definido e sem 

flacidez. É nesse contexto, que outro ponto culminante aparece: a preocupação com a 

juventude. Cirurgias plásticas, tratamentos estéticos para rejuvenescimento são artifícios 

bastante usados, além dos tradicionais cosméticos (a maioria em forma de hidratante) que 

avançam suas tecnologias em prol da diminuição dos sinais do tempo. 

O autor atribui essa adesão pelo culto da magreza às transformações sociais 

ocorridas no período. “o impulso de valores individualistas, a legitimidade do trabalho 

assalariado feminino, o controle de nascimentos fizeram a maternidade perder sua antiga 

posição na vida social e individual” (Lipovetsky, 2000). O novo objetivo da grande maioria 

das mulheres da sociedade não está mais associado à questão materna e sim à construção de 

uma nova identidade feminina que se revela através do trabalho e do poder de decisão da 

mulher sobre a maternidade.  

Além da magreza, outras culturas estão englobadas dentro de um universo maior de 

beleza. Dentre elas, o uso e valorização dos cuidados com mãos e pés e o crescente uso de 

esmaltes, esses que tem tido um potencial crescimento de consumo e produção em níveis 

mundiais. Traços de um culto a beleza que buscam ideais e aperfeiçoamento da figura da 

mulher em meio a sociedade na qual ela é inserida. 

 

2.2 A cultura da beleza e publicidade 

 

Ideais de beleza e de consumo propostos por revistas ou pela televisão começaram a 

surgir durante o século XX, com ainda mais força, na segunda metade desse século. Os 

primeiros modelos de beleza (isso inclui cabelo, maquiagem e forma de se vestir) foram 
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copiados dos atores e atrizes hollywoodianos que começaram a ditar moda ainda na 

primeira metade do século XX. A partir daí, é cada vez mais forte a publicidade de moda e 

cosméticos em revistas e na televisão.  

Na difusão da moda e da beleza, a publicidade teve sua evolução. Sant´Anna (1995) 

comenta que tanto os anúncios de cosméticos quanto os de moda, começam a ganhar 

destaques nos meios de comunicação principalmente nos meios produzidos pela imprensa 

dirigida as mulheres. Nesta fase, o uso da fotografia era raro, então desenhos ilustravam os 

produtos e os benefícios que esses traziam ao usuário, assim como buscavam mostrar a 

insatisfação das mulheres que não consumiam o produto. Os cosméticos eram tratados 

como remédios que fariam milagres a determinadas áreas do corpo e rosto, dando às 

mulheres, o dom que elas não haviam recebido de Deus.  

Em meados de 1950 os anúncios adquirem um outro poder: através da publicidade, 

passam a influenciar diretamente o psiquismo das consumidoras. A propaganda passa a 

mostrar a imagem da mulher bela, feliz e satisfeita com o resultado do produto, ao invés de 

mostrar que quem não usa é insatisfeita. Segundo Sant´Anna (1995 p.130), os anos 50 e 60, 

representam uma época de transformações para a história do embelezamento no Brasil. 

 Com a modernização das técnicas de produção de perfumes e de cosméticos, e a 

ampliação do mercado de produtos industrializados ligados ao conforto e aos cuidados 

corporais, a beleza passa a ser o ideal de milhares de mulheres, ideal esse conquistado 

diariamente e individualmente não só pela elite, mas também por classes com menor poder 

aquisitivo. 

Outro fato que potencializa a venda de cosméticos é a obsessão pela limpeza e 

higienização: é necessário ter tudo limpo, inclusive o corpo. As mulheres passam a tomar 

banho com maior freqüência, lavar o rosto duas, três vezes ao dia, levar em consideração o 

tipo de produto que estão utilizando e a eficácia dos mesmos.  

Há aí um grande avanço na propaganda cosmética: é a fase em que os publicitários 

se aproveitam dessa “revolução” e passam a utilizar cenas e pessoas cotidianas para ilustrar 

os anúncios de cosméticos. Não há mais uma ocasião especial para estar bela, toda hora é 

hora e todo lugar é lugar. Os cuidados com a beleza passam a fazer parte do dia a dia de 

milhares de mulheres.  
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A autora comenta que a publicidade de shampoos e sabonetes se evidencia também 

na década de 60: cenas com mulheres semi-nuas, com espuma, tomando banho, passam a 

ilustrar as peças publicitárias, repassando as consumidoras uma sensação de bem estar 

consigo mesma. O banheiro passa a ter um novo valor dentro das propagandas: estrelas 

apareciam em banheiras cobertas por espuma mostrando o poder de perfume e higiene de 

determinadas marcas.  

Além disso, as fórmulas dos cosméticos vão mudando e tornando-se mais leves, 

menos agressivas. Dessa forma, os produtos vão conquistando cada vez uma fatia maior de 

mulheres. O receio de ter os cuidados com a beleza comparados a libertinagem, cedem 

lugar ao receio de não ter acesso a esses novos cosméticos e seus benefícios.  

Nesse sentido os meios de comunicação se adequam a essa nova fase da cosmética: 

“os manuais de beleza começam a ser escritos cada vez mais pelos novos profissionais da 

área: modelos, esteticistas, esportistas, etc.” (SANT´ANNA, 1995, p.135). Há um 

fortalecimento de um discurso psicológico dirigido a mulher, aconselhando-as a 

experimentarem os novos produtos e a conhecer o próprio corpo, tornando-o assim 

autêntico e ainda melhor. 

A evolução da imprensa dirigida às mulheres reforça os paradigmas criados. 

Lipovetsky (2000, p.155) comenta que “a partir do século XX, são as revistas femininas 

que se tornam os vetores principais da difusão social das técnicas estéticas”. Nesse contexto 

é ampliada a difusão de informações estéticas e conselhos sobre aparência: é cada vez mais 

comum sessões como moda e beleza dentro dos periódicos:  imprensa feminina e 

publicidade trabalham na mesma direção. O autor (2000) ainda cita que é com a introdução 

dessas sessões nas revistas que se intensifica o consumo de cosméticos, já que o ato de 

embelezar-se e querer parecer jovem passam a ser deveres das mulheres. Os meios de 

comunicação reforçam a paixão pelo ser bela e estar na moda. Dentro desse contexto, o uso 

do esmalte como moda se encaixa com uma mudança cultural recente que tem tomado 

proporções mundiais. 

A indústria cosmética, assim como a publicidade de cosméticos só tem evoluído. O 

mercado dos cosméticos é um dos segmentos em maior ascensão. A evolução das mídias, a 

superexposição de imagens do ideal do corpo e beleza femininos fazem crescer o consumo 
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de cosméticos, aumentando o poder dos padrões estéticos. Porém, esse estabelecimento de 

padrões traz problemas de ordem emocional como destaca Lipovetsky (2000, p.149): 

 

  A cultura do belo sexo não se limita a pôr as mulheres umas contra as outras, 

divide e fere cada mulher em si mesma. As imagens superlativas do feminino 

veiculadas pela mídia acentuam o terror dos arranhões da idade, geram 

complexo de inferioridade, vergonha de si, ódio do corpo (LIPOVETSKY, 2000 

p.149). 

 

A beleza, que antes era privilégio de poucas, passa a ser um trabalho com o próprio 

corpo, tornando-se ideal da grande maioria. Essa nova concepção vem ao encontro dos 

interesses comerciais das empresas cosméticas que difundem a idéia de consumo de seus 

produtos aumentando sua produção e consequentemente seus lucro, que utilizam a mídia 

para difundir a padronização de moda e beleza, em busca de identidade. É na 

personalização que se buscam os diferenciais de beleza. Com isso a maquiagem, a 

modelagem do corpo e as roupas usadas por cada mulher passam a ser traços de sua 

personalidade.  

 A cultura das aparências, que teve início na metade do século XX se propaga até 

hoje: segundo Lipovetsky (2000, p.195): “se esse fenômeno se prolonga com tal força, é 

porque é sustentado por valores e aspirações da própria cultura moderna. Sob o impulso, de 

um lado, da indústria da beleza, do outro, dos desejos de autonomia e de realização 

pessoal.” É por meio desses pilares que se sustenta a indústria cosmética mundial. 

Além disso, um ponto que é bastante considerado hoje é o livre arbítrio, que tanto 

na vestimenta quanto na beleza é pregado de forma em que o diferente gere a 

individualidade, porém não fugindo de alguns padrões impostos pela sociedade e 

divulgados pelos meios de comunicação. 

 Nesse contexto de livre arbítrio, a indústria cosmética, principalmente a de esmaltes 

aproveita o cenário e lança às consumidoras mais opções de cores e linhas diversificadas. 

Empresas já consagradas no mercado dobraram seus faturamentos e novas empresas 

surgem no cenário cosmético mundial e nacional. A partir dessa ascensão, buscamos 

estudar as estratégias de marketing utilizadas por essas empresas, assim como a relação 

entre as marcas de esmaltes e os blogs: procuramos manter contato com algumas 

blogueiras, mostrando e oferecendo lançamentos e recolhendo opiniões. O porquê dessa 

relação explica-se pelo aumento do número de leitoras dos blogs, e consequentemente, o 
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aumento da adesão e compra dos produtos já experimentados e aprovados pelas blogueiras. 

Essas que são pessoas comuns como as leitoras, porém, são formadoras de opinião nos 

meios de comunicação digitais . 
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3. COMUNICANDO UMA MARCA DE BELEZA NA INTERNET 

 

 É inevitável para divulgar uma marca, comunicar a mesma, e isso não é de hoje. 

Semprini (2006, p.73) expõe que “os vínculos das marcas com o universo da comunicação 

são quase tão antigos quanto o próprio consumo. As primeiras publicidades de marca 

vieram logo depois da criação destas marcas”. Dessa forma, através dos tempos, a 

comunicação vem se aprimorando e com isso, as marcas têm ganhado cada vez mais espaço 

e buscando cada vez mais fixar sua imagem no consumidor.  

 

3.1 Comunicação da Marca 

 

 Em 1960, o Comitê de Definições da American Marketing Association estabeleceu 

conceitos de marca e marca registrada. Para marca, temos a seguinte definição: 

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 diferencia-los daqueles dos concorrentes. 

 Porém, para esse estudo, nos interessa o como a marca é comunicada e o poder que ela 

tem quando usada nos meios de comunicação.  

 Através de ferramentas como o planejamento de comunicação, é definida a forma 

como a marca deve ser construída e comunicada, quais as estratégias e táticas que serão 

utilizadas para divulgar a marca ao público que for relevante para a empresa. É através da 

comunicação da marca que construímos a imagem que a marca quer passar para os 

consumidores, ou seja, o posicionamento dessa.  

 Há diversas formas de construir a imagem de uma marca: através das aparições na 

mídia, das promoções realizadas pela marca, dos eventos que determinada marca apóia e 

principalmente pelo conceito que os formadores de opinião divulgam na mídia (o que 

chamamos de Lobby) é considerado uma ferramenta de Relações Públicas.  

 Uma das formas mais utilizadas para construir e comunicar a imagem de uma marca 

é através da publicidade. Desde os primeiros anúncios, cartazes, e publicidades que eram 

feitas como “patrocínio” aos programas de rádio e televisão dos anos 50 e 60, até todo tipo 

de publicidade on-line que existe atualmente.  
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3.2 Estratégias publicitárias contemporâneas e a Comunicação Digital  

 

A publicidade pode ser uma arma poderosa do marketing, presente na maioria dos 

meios de comunicação. Em atividades comunicacionais, onde o lucro está presente, a 

publicidade é a mais utilizada, pois, comparada com a propaganda, visa estimular mais o 

lucro do que a ideologia da empresa. Através da publicidade é possível passar, ao 

consumidor, o valor da marca e, afirmam os estudiosos e profissionais do assunto, o 

consumidor está mais ligado na marca do que o próprio produto, então, os anunciantes 

passam, através de anúncios pagos, o valor da sua marca. 

Existem vários tipos de publicidade, para Pinho (2004, p. 176, 177), são maneiras 

de organizar e aplicar a forma mais adequada de atingir o público-alvo, considerando as 

suas características, por uma determinada marca. Nas últimas décadas, tivemos a criação e 

a popularização da internet, e com isso, além do uso de outros tipos  tradicionais de 

publicidade, as empresas identificaram, na rede, um outro meio para a inserção da sua 

marca e seus produtos. 

A publicidade on-line propriamente dita surge junto com as novas tecnologias em 

meados do ano 1990. Conforme Pinho (1999) foi em 1994, que surgiram os primeiros sites 

com mecanismos de busca, como o Yahoo. Essas tecnologias trouxeram um aumento nas 

relações de interação entre as pessoas e a interação pessoa – internet, além das mudanças e 

transformações na forma como a publicidade pode ser usada na Internet.  

As marcas passaram a se apropriar da internet e suas características, especialmente a 

convergência e flexibilidade, trazem inúmeras formas de comunicação e interação com o 

público-alvo, através de diversas ferramentas de comunicação on-line como: websites, 

banner's, pop-up's, webmail, redes sociais e blogs, que é nosso objeto de estudo. Assim, o 

consumidor pode, então, clicar no anúncio para obter maiores informações ou mesmo 

realizar a compra do produto. Isso quer dizer que é o consumidor que busca o produto, sem 

que ele se sinta “atacado” pelos anúncios.  

Embora recentes se comparadas às mídias tradicionais como jornal, rádio e 

televisão, as mídias on-line estão cada vez mais presentes na comunicação das empresas, 

permitindo variadas formas para divulgação de seus produtos e serviços. Os usuários da 

internet estão expostos aos anúncios digitais de forma quase imperceptível: os anúncios 
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estão ali, mas como o foco do usuário está em uma notícia, e-mail, programas de 

conversação, redes sociais, esse anúncio pode vir a chamar a atenção do internauta. 

Dependendo do planejamento e do público-alvo, as mídias on-line se tornam a 

mídia principal de uma campanha, pois o público-alvo de algumas empresas está muito 

tempo conectado a internet. Além disso, os baixos custos são um grande atrativo para as 

empresas anunciarem on-line. Porém, a maleabilidade da mídia on-line é a principal 

questão que faz com que os criadores e planejadores de publicidade a escolham como mídia 

principal.  

Os primeiros formatos de publicidade on-line que surgiram foram os banners (que 

são hiperlinks que ao clicar no banner virtual geralmente remeterá a página do anunciante). 

Além desse tipo de anúncio, também são considerados como formas de mídias on-line os 

anúncios digitais, onde aparecem os banners de sites, e-mail marketing (que são endereços 

eletrônicos), bluetooth, torpedos entre outros. Esses tipos de mídias possibilitam a marca ter 

um contato mais direto com o seu consumidor. 

Outro ponto que é importante de ser ressaltado, é que através de estatísticas, dá para 

se ter números exatos de pessoas que foram impactadas e acessaram o site, diferentemente 

das mídias tradicionais, onde só se tem um universo possível de ser atingido, porém, não 

exato.  

Além disso, uma diferença muito relevante entre a mídia tradicional como a tv, os 

veículos impressos e a mídia digital: na primeira, se vende o tempo e na segunda, o espaço 

e na internet, comercializa o que chamamos de hit.
8
 

As empresas e as comunidades virtuais, na Internet, buscam ferramentas para suprir 

suas necessidades por busca de informação imediata. A publicidade on-line, por sua vez, 

procura interagir com esse público de forma direta, buscando a interatividade e o 

imediatismo. Não basta mais a publicidade ter um anúncio veiculado na web, é necessário 

que esse anúncio se diferencie dos demais. As estratégias de marketing, antes utilizadas 

apenas nos meios convencionais passam a ser aplicadas e reformuladas para o meio digital.   

Através da publicidade on-line, criam-se diversas táticas para atingir o consumidor 

final, sendo uma das mais recentes a inserção e /ou o uso de publicidade de marcas de 

                                                 
8
 Hit é uma espécie de contador estatístico de todos os sites que acrescenta +1 cada vez que um arquivo é 

chamado através do site (Wikipédia) 
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beleza nos blogs. Esses que começaram como diários virtuais e hoje tem inúmeras funções 

dependendo de sua classificação.  

Com as modificações da sociedade as formas de comunicação são reformuladas 

constantemente. A internet, que dia após dia faz novas formas de sociabilidade em sites, 

redes sociais e muitas outras, contribui também para avanços nos processos de marketing e 

publicidade digital. Em um contexto em que “as pessoas exercem atividades várias 

utilizando o computador pessoal ligado à rede mundial de computadores, inclusive se 

comunicam através dessa tecnologia” (BRAGA, 2009 p.76), a rotina pessoal e profissional 

dos indivíduos no mundo todo está interconectada, tornando a sociedade, praticamente, 

dependente. 

Em um cenário com as tecnologias digitais de informação e comunicação, uma série 

de mudanças nas relações sociais como a formação de comunidades (virtuais) e o 

estabelecimento de novas formas de relacionamento têm se estruturado. Nos países 

desenvolvidos, por exemplo, a atividade atinge mais que 60% da população
9
. Segundo 

Aquino (2009 p.237) “A velocidade das transformações no ciberespaço é extremamente 

rápida e não poderia ser diferente em um ambiente que hoje conecta milhões de pessoas 

interagindo através de ferramentas que permitem não só a comunicação, como também a 

colaboração para a produção e publicação de conteúdo”. 

A internet é a expressão virtual da realidade em que o sujeito está inserido. Nesse 

contexto, o virtual não se opõe ao real, apenas são realidades complementares, que 

potencializam a criação de um novo tipo de comunicação. Dessa forma, milhares de 

pessoas usam a internet como principal forma de comunicação 

O contexto dos usos e consumos, além da democratização das tecnologias móveis 

digitais acaba por desencadear uma série de fenômenos e práticas de sociabilidade e de 

comunicação. Segundo Silva (2009, p.257):  

 

o uso de dispositivos móveis com conexões sem fio nos espaços públicos de 

países como Japão, Coréia do Sul, Finlândia, Estados Unidos, Brasil e os da 

Europa já se incorporaram ao cotidiano desses lugares. São práticas que se 

inserem no âmbito da mobilidade a partir do uso do artifício da comunicação 

móvel através de mensagens MMS e SMS, gerando algumas práticas como 

smart mobs, flash mobs e mídias locativas (SILVA, 2009 p.257). 

 

                                                 
9 FONTE: Nielsen/NetRating Service, novembro de 2005. 
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 Através desse aumento no número de dispositivos móveis, tornou-se mais comum o 

uso desses para acessar blogs, sites e redes sociais, fazendo com que, as empresas invistam 

mais nesse crescente mercado. Com o aumento da demanda, conseqüentemente aumentam 

o número de leitores e de usuários de blogs e mídias sociais, o que pode trazer um retorno 

maior para os investimentos feitos pelas empresas que apostaram nos novos usos da 

publicidade. 

 

3.1.2 Blogs 

 

O termo blog vem de weblog, onde, segundo Träsel APUD Amaral, Montardo e 

Recuero (2009, p.94) a “partícula “log” remete aos diários de navegação em que os capitães 

informaram as latitudes e longitudes percorridas a cada dia e os pontos de referência 

geográficos encontrados, além de incidentes diversos. O prefixo “web” indica a 

transposição desses verdadeiros guias de navegação para a rede mundial de computadores 

de interface gráfica. Foi criado em 1997 pelo norte americano Jorn Barger, cuja designação 

é uma ferramenta para inserir e difundir conteúdos on-line.  

Segundo Amaral, Montardo e Recuero, (2009) em 1999, a empresa “Pitas” lançou a 

primeira ferramenta de manutenção de sites via web e, em seguida, outra empresa do 

segmento, a “Pyra”, desenvolveu o “Blogger” e a partir destes, não era mais necessário o 

domínio da linguagem HTML para trabalhar em um site. Posteriormente, um passo que 

popularizou bastante o sistema, foi a inserção da ferramenta comentários ao blog, onde o 

leitor poderia dar seu parecer sobre o post. Com o surgimento das ferramentas de 

publicação, os blogs foram alavancados. Segundo Oliveira (2009, p.56) “A disponibilidade 

de centenas de ferramentas de postagem de blogs, muitas delas gratuitas, fez com que, 

rapidamente, homens e, especialmente, mulheres do mundo inteiro postassem suas vidas 

em forma de texto.” 

A obra que reúne os primeiros artigos a respeito dos blogs (Rodzvilla, 2002) é 

nomeada “We´ve got blog”, em português, “Nós temos blogs” expressão essa, que se 

assemelha muito a um tom protestante, como “nós queremos algo”, “nós temos algo”. 

Alguns autores classificam os tipos de blogs através de sua funcionalidade; segundo 

Recuero (2004) os blogs podem ser classificados em: weblogs diários, weblogs publicações, 
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weblogs mistos. Os blogs podem ser classificados como: weblogs diários – são os que 

trazem posts sobre a vida pessoal do autor, sem o objetivo de trazer informações ou discuti-

las, mas simplesmente relatar fatos cotidianos, como um diário pessoal; weblogs 

publicações – são os que trazem informações de modo opinativo, buscando o debate e o 

comentário, bastante comum nos blogs de esmaltes. Podem focar um tema específico ou 

então tratar de generalidade; e weblogs mistos – são os que misturam posts pessoais e 

informativos, com notícias, dicas e comentários de acordo com o gosto e opinião pessoal do 

autor. Dessa forma, o estudo de blogs pode ser categorizado, facilitando as pesquisas em 

torno desse objeto de estudo. 

Há várias compreensões sobre o termo blog.  A partir de uma definição estrutural, 

Schimit (2007) explica que blogs são:  

 

Websites frequentemente atualizados onde o conteúdo (texto, fotos, arquivos de 

som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem 

cronológica reversa. Os leitores quase sempre possuem a opção de comentar em 

qualquer postagem individual, que são identificados como uma URL única 

(SCHIMIT , 2007) 

Funcionalmente, alguns autores conceituam um blog. Segundo Marlow (2004) 

Weblogs constituem uma conversação massivamente descentralizada onde milhões de 

autores escrevem para sua própria audiência.  

Estruturalmente falando, os blogs basicamente têm um mesmo alicerce: formado 

por cabeçalho (a parte superior do blog, onde normalmente é fixado o título do mesmo); a 

blog roll (fixada na parte direita e que normalmente é visualizado de forma vertical) e o 

rodapé (parte inferior do blog, onde podem conter informações sobre posts ou sobre 

contatos dos blogueiros).  

Já o blog como ferramenta de comunicação, “auxilia na construção de estruturas. 

sociais por meio de trocas de comentários e conversações, permitindo a socialização on line 

dos usuários de acordo com interesses comuns” (TRÄSEL, 2009 p.96). Dessa forma, 

muitas relações são construídas através de interações mediadas pelo computador, inclusive 

pelos blogs. Garfunkel (apud TRÄSEL 2009 p.96) identificou alguns traços sobre blogs:  

 

1. Website de cunho subjetivo ou não comercial, tipicamente produzido por 

um único individuo; 

2. Formato de um diário organizado em ordem cronológica reversa, em geral 

atualizado todos os dias ou com bastante freqüência; 



28 

 

3. Referências a outros sítios da web e excertos  comentados de outras fontes 

e impressões pessoais; 

4. Relatos da vida diária. 

 

No Brasil, a noção de blog normalmente era associada a o último traço levantado 

por Garfunkel. Uma mudança ocorreu devido ao surgimento do blog do Noblat
10

. TRÄSEL 

(2009) ressalta que a partir desse movimento, as outras características citadas por 

Garfunkel, atreladas aos blogs, passaram a ser mais difundidas entre os blogueiros, 

pesquisadores e público em geral, dando mais credibilidade aos blogs.  

 A partir 2003, com o aumento da credibilidade dos blogs, houve uma grande 

disseminação da idéia: o número de blogs começou a aumentar exponencialmente. Todos 

os dias surgiam blogs dos mais variados assuntos, desde de diários virtuais à blogs criados 

para discussão de idéias. 

Os meios de comunicação on-line como os blogs trazem a interatividade e o 

imediatismo a prática publicitária. A instantaneidade na transmissão de informações, faz 

com que as mudanças sejam impostas de forma imediata, sendo que os receptores busquem 

constante atualização em um curto período de tempo. 

Dessa forma, nos blogs, os autores escrevem, aplicam imagens, estabelecem links 

com outros sites e blogs, editam e publicam conteúdos. Assim, os internautas podem ser 

protagonistas de uma história, que muitas vezes é guiada pela interatividade com o público 

leitor. O blogueiro passa a prestar um serviço para os leitores: o ato de resposta aos 

comentários, cria uma relação de cumplicidade e confiança entre os blogueiros e os leitores, 

para isso, o blogueiro precisa dispor de tempo e energia, além de muitas vezes 

investimentos materiais ou operacionais (CHRISTOFOLETTI, 2009 p.192). Dessa forma, a 

atividade de compor um blog não está limitada a um ato individual do seu escritor, mas 

configura-se num cenário de troca mútua entre o desenvolvedor do blog e aqueles que o 

acompanham, envolvendo, ainda, inúmeras outras variáveis neste processo. 

A rápida difusão de informações proporcionada pela internet e pelos blogs, traz uma 

conseqüência direta a sociedade: a interatividade. Para Primo (2007, p.120) interatividade 

reúne diversidade e unidade, já que mesmo que unidos por uma relação, os indivíduos 

continuam sendo pessoas bastante diferentes. Interatividade essa que Jensen (apud PRIMO, 

                                                 
10 http:://oglobo.globo.com/pais/noblat 
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2007 p.37) define como “a medida da habilidade potencial da mídia em permitir que o 

usuário exerça uma influência no conteúdo e/ou na forma da comunicação mediada”.  

 Interatividade é um dos conceitos bastante explorados pelos blogs: 

“Hipervalorização e hiperprodução de informação. Estar bem informado e se comunicar on-

line são necessidades vitais do nosso tempo, e as potencialidades criativas da Internet, 

virtuosas’ (Galvão apud CASTILHO E VILLAÇA, 2006 p.135). Os blogs partem do 

princípio de interação através do computador, buscando uma ligação direta com os 

internautas a fim de estabelecer uma conexão entre blogueiro e leitor.  

Quanto a divulgação dos conteúdos nos posts, a relação entre blogueiro e leitor gera 

uma autoridade, que pode ser medida através do número de comentários que o blogueiro 

recebe sobre seu post. Segundo Recuero (2009 p.113) “os blogueiros que buscam 

autoridade preocupam-se em construir uma reputação relacionada a um assunto específico, 

mais do que apenas serem reconhecidos como alguém que está interessado em alguma 

coisa”. A autoridade conquistada pelos blogueiros é fruto do alto poder de difusão das 

informações na rede.  

Além do poder de difusão das informações pela rede, os blogs possuem outras 

vantagens. Segundo Hinerasky (2010 p.3) os blogs se revelam eficientes por “noticiar a 

moda com instantaneidade, capacidade de conteúdo e espaços de interatividade com o 

leitor, nos quais aumentaram os números de acessos e os investimentos publicitários”. Com 

isso, as empresas de esmaltes podem aproveitar essas vantagens a um baixo custo para 

difundir suas marcas através dos blogs.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para alcançar os resultados pretendidos com essa pesquisa, foram necessárias 

diferentes etapas: na primeira fase, como forma de sustentação téorica, foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica. Segundo Michel (2009 p.105) a pesquisa bibliográfica tem como 

objetivo “explicar e discutir um tema ou um problema com base em referências teóricas 

publicadas em livros, revistas, periódicos, etc.” E portanto procuramos comparar e 

conhecer autores e contribuições científicas sobre os eixos teóricos relacionados ao objeto 

de estudo.  

Como eixos teóricos, foram utilizados três principais dentro do trabalho: moda, 

beleza e comunicação. Algumas dessas temáticas foram subdivididos para melhor 

compreensão da problemática. No campo de moda, as principais referências utilizadas 

foram Gilles Lipovetsky (2000) e Barnard (2003), cujas teorias explicam a moda como 

elemento de expressão identitária, já que a pesquisa estuda as relações entre consumo e 

identidade. 

  No eixo de beleza, foi utilizado como referência Umberto Eco, que aborda o histórico 

da beleza seu desenvolvimento, nos levando a reflexões sobre a atualidade do assunto. Para 

a aborgadem de blogs, foi utilizada a bibliografia de Amaral, Montardo e Recuero (2009) 

como bilbiografia básica, assim como outras obras de Raquel Recuero (2004) e Manuel 

Castells (2005). 

 Na segunda fase, então, buscamos desenvolver uma pesquisa exploratória e descritiva, 

de natureza qualitativa, sobre as estratégias publicitárias e produtos dentro dos blogs de 

beleza, do ponto de vista da produção, ou seja, do conteúdo e do autor. A pesquisa 

qualitativa, segundo Barros (2008) tem como objetivo principal analisar e interpretar o 

fenômeno/problema que se observa. Observando diversos blogs de moda e beleza, 

chamaram atenção alguns que tratavam exclusivamente do assunto esmalte, com enfoque 

em tendências, novidades e características desses produtos.  Diante da constatação do 

crescente mercado consumidor para o produto, e como o mesmo vinha ganhando espaço 

cada vez maior na vida e no bolso das consumidoras brasileiras, descrevemos como 

algumas marcas de esmaltes estavam enfrentando essa situação. 
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Definidos os caminhos teóricos, partimos para uma pesquisa exploratória, na 

tentativa de delinear as decisões quanto ao tema, objetivos e procedimentos a serem 

desenvolvidos na pesquisa. Considerando, sobretudo, a necessidade da compreensão de 

práticas comunicacionais mediadas por computador, adotamos a chamada Netnografia, ou 

etnografia virtual, derivada da etnografia. Amaral (2009) explica que a etnografia: 

 

É um método de investigação oriundo da antropologia que reúne técnicas que 

munem o pesquisador para o trabalho de observação, a partir da inserção em 

comunidades para pesquisa, onde o pesquisador entra em contato intra-subjetivo 

com o objeto de estudo (AMARAL, 2009). 

 

Segundo Amaral (2009) a netnografia tem sido uma ferramenta muito utilizada no 

estudo de blogs, já que tem-se a inserção do pesquisador no contexto virtual, através da 

observação do contexto no objeto empírico, tornando a netnografia “ um acesso à 

informação também é facilitado, pois a própria criação de dados on-line é feita de forma 

textual. Nos métodos face a face de pesquisa qualitativa, é necessário que os dados sejam 

transcritos para posterior análise” segundo Amaral (2009 p.3). Nesse sentido, trata-se de 

uma prática de observação no computador conectado a internet (online) para a coleta de 

dados do corpus (os blogs de esmalte), sem a necessidade da transcrição dos dados 

analisados. 

Os blogs escolhidos foram observados durante os meses de janeiro e abril de 2011, 

para fazer uma comparação quantitativa e qualitativa sobre seu conteúdo. A escolha dos 

meses deve-se a dois critérios: a) O fato de os lançamentos de novas coleções de esmaltes 

serem lançadas no mercado; e b) necessidade de determinação de tempo de intervalo entre 

uma análise e outra, para a comparação dos posts.  

Nesse período, buscamos identificar como as marcas de esmaltes apareciam nos 

blogs, seja em forma de posts, como publicidade paga e veiculada. Para tanto, foram 

utilizados os seguintes critérios de análise: conteúdo (temáticas, cores, marcas, etc utilizado 

nos posts) no qual se enquandra o critério opinião (o modo como as blogueiras expõem os 

conteúdos e as marcas de esmaltes);  assim como em formatos de anúncios, se enquandram 

os posts pagos. 
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5. BLOGS DE ESMALTES 

 

A diversidade de blogs temáticos e o aumento e popularização exponencial desse 

tipo de blogs, levou a divulgação desses nas mídias tradicionais de forma muito rápida e 

agressiva. Como já destacamos, veículos de comunicação tiveram que adaptar suas rotinas 

tradicionais da área (comportamento, beleza, “teens”) a essas mudanças. Revistas como a 

Gloss
11

 e a Capricho
12

, direcionadas ao público jovem, começaram a publicar em suas 

edições, tanto impressa quanto on-line, matérias sobre o assunto. Os principais blogs de 

esmalte do Brasil foram e ainda são notícia em vários meios e veículos de comunicação 

além da internet.  

A partir daí, alguns blogs têm tido destaque frente a mídia e à crítica, e são também, 

por isso, blogs bastante acessados e comentados pelas leitoras. Dentre esses, estão os três 

blogs que foram utilizados como objeto de estudo da pesquisa.  

A partir de pesquisa feita no site Google
13

, buscando-se “blog de esmaltes” são 

obtidos 2.940.000 resultados. Na primeira página já são encontrados os três blogs 

considerados de maior renome e projeção no Brasil, tanto pelo número de acessos quanto 

pelo número de comentários
14

. Além disso, os três blogs escolhidos são bastante visitados e 

comentados pelas leitoras brasileiras, além de já terem aparecido em programas de 

televisão falando do assunto. 

A partir da observação dos blogs: “Loucas por Esmalte”, “Mão Feita” e “Nosso 

Vício”, descritos a seguir, procuramos estudar a publicidade e seus formatos numa 

ferramenta de divulgação e compartilhamento que é sucesso, como são os blogs.  

 

5.1 Loucas por esmaltes 

 

O blog “Loucas por esmaltes” foi criado em setembro de 2009, por três jovens que 

tinham como afinidade compartilhar suas opiniões sobre cosméticos e esmaltes. Com 

                                                 
11

 Revista direcionada ao público-feminino, 18-25 anos, da editora Abril. Sua versão online está disponível 

em: http://gloss.abril.com.br/ 
12

 Revista direcionada ao público feminino, de 13-18 anos, da editora Abril. Sua versão online está disponível 

em: http://capricho.abril.com.br/home/ 
13

 Pesquisa realizada em 10 de abril de 2011.Disponível em: www.google.com.br 
14

 O número de comentários e acessos pode ser obtido através de contadores fixados no blog ou site, ou 

também através de programas como o Google Analytics, que fornece a analise de dados e números de acesso. 

http://gloss.abril.com.br/
http://capricho.abril.com.br/home/
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postagens praticamente diárias, o blog é um dos mais acessados do Brasil nesse segmento, 

contando com mais de 6.000 seguidores. 

Para abordar a temática esmalte, as blogueiras classificam assuntos conforme 

categorias, as quais podem ser marcas de esmalte, cores, promoções, lançamentos, testes.  

Figura 1: Cabeçalho do blog “Loucas por esmaltes” 
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Figura 2: As blogueiras do “Loucas por Esmaltes”. 
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Figura 3: Post sobre unhas artísticas utilizadas no carnaval, veiculado antes do carnaval, dia 

5 de Março de 2011. 

 

5.2 Nosso Vício 

Criado em 2008, o blog “Nosso Vício” também surgiu da vontade de duas amigas 

em compartilhar os assuntos que envolvem unhas, esmaltes e produtos para cuidados com 

as mãos e pés. Após um ano, as duas blogueiras iniciantes resolveram melhorar o blog 

original para facilitar a troca blogueira-leitora através de uma interface própria, mais limpa 

e confortável para ambas as partes. Dessa forma, o layout foi reformulado e houve uma 

migração de servidor para poder oferecer mais ferramentas para as leitoras, configurando o 
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blog o mais próximo possível de um site. Com esse novo intuito, outras duas jovens foram 

integradas a equipe que cuida do blog.  

Figura 4: Cabeçalho do blog “Nosso Vício” 

Em 2011, a equipe é composta por 5 blogueiras que dizem-se “apaixonadas por 

escrever e compartilhar suas opiniões sobre unhas e esmaltes”, sem visar lucratividade com 

o blog, e entre elas não há uma pessoa responsável pela administração, todas as envolvidas 

têm funções e direitos sobre o blog. 

Na sessão “Quem somos nós?” é destacada a trajetória do blog e a importância dada 

a participação de cada uma das blogueiras, tanto que são mantidos os perfis e descrições 

das antigas blogueiras, que hoje não escrevem mais para o blog. Na descrição sobre as suas 

integrantes, podemos ver a diversidade entre as escritoras, unidas por uma paixão em 

comum: o cuidado com as unhas e os esmaltes. Na figura abaixo, podemos ver a descrição 

que o blog apresenta de suas autoras. 
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Figura 5: Integrantes e blogueiras: Ágata e Rosany 
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Figura 6: Integrantes e Blogueiras : as Camilas 
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Figura 7: Integrantes atuais: Marisa e Estela, e seus esmlates preferidos. 

 

Além das integrantes, e da descrição das mesmas, o blog tem o perfil de suas antigas 

integrantes, como é possível ver na próxima página. 
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Figura 8: As ex-integrantes do blog Nosso Vício, Arianne e Vitória. 

 

5.3 Mão Feita 

 

Criado em novembro de 2008, o “Mão Feita” é outro blog reconhecido por abordar 

a temática esmalte e cuidado com as unhas em posts diários.  
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Figura 9: Cabeçalho do blog e um anúncio de de uma das patrocinadoras do blog 

Composto por cinco blogueiras, muitas vezes, há mais de uma atualização por dia 

com a diversificação dos assuntos. Nesta linha, são abordados como temáticas lançamentos, 

cores, marcas de esmaltes, tutoriais sobre como fazer unhas, unhas decoradas, entre outros. 

 

Figura 10: post de 11 de Março de 2011, “Esmalte da Semana”, uma das colunas 

mais freqüentes nos blogs de beleza e esmaltes. 

 

Além das tradicionais colunas e matérias abordadas pelo blog, o mão feita, toda 

semana traz a participação da leitora e de outras meninas através do post “pincelada vip”. 
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Figura 12: Pincelada Vip postada no dia 11 de Março de 2011. 
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Algumas matérias abordadas no site trazem polêmicas, como é o caso desse post, 

veiculado em março de 2011 a respeito do uso de esmaltes por crianças. 

 

Figura 13: Post veiculado dia 8 de março de 2011 sobre o uso de esmalte em 

crianças. 
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6. ANÁLISE DESCRITIVA 

 

Procuramos observar que forma são utilizadas as diferentes estratégias de 

publicidade, os formatos de anúncio, e dentro dos posts, se e como as blogueiras citam 

marcas, cores, coleções e outros aspectos. Como destacamos em outro momento, a análise 

foi embasada em 4 critérios: conteúdo, opinião, formatos de anúncio e posts pagos. 

 

6.1 Conteúdo 

 

Os pots publicados nos três blogs do segmento nos meses de análise, apontam para 

conteúdos e assuntos semelhantes, o que não surpreende por fazerem parte de um segmento 

específico, cujo foco é discutir e contemplar o mundo das unhas e esmaltes. Notamos que 

os três blogs têm temáticas muito parecidas, porém, a freqüência com que são feitos os 

posts e que são abordadas as temáticas variam.  

No blog “Nosso Vício”, por exemplo, em abril, de suas vinte e uma publicações, 

doze falavam sobre novas coleções e apresentavam seus swatches
15

, oito apenas mostravam 

esmaltes que elas já possuíam ou compraram e uma postagem de evento. No mesmo blog, 

porém, em janeiro, dos vinte e quatro posts, nove foram de coleções e material enviado 

pelas marcas, doze posts continham apenas a opinião das meninas sobre esmaltes e o que 

elas estavam usando e além disso, três posts foi dedicado a feira “Hair Brasil 2011”, que 

estava acontecendo durante o período de análise. 

Já o blog “Loucas por esmalte”, em janeiro teve um total de vinte e oito postagens, 

apenas cinco mostraram as novas coleções enviadas pelas empresas do ramo. A maior parte 

dos posts, vinte deles, eram opinativos e mostravam qual esmalte tinha sido escolhido pela 

blogueira em determinada ocasião. Nesse mesmo mês, foram veiculados três posts com 

assuntos aleatórios, fora do contexto de esmalte, como por exemplo, um pedido de ajuda as 

famílias atingidas pelas enchentes, o que demonstra que para além de um simples espaço de 

bate-papo sobre o assunto, o blog concretiza um papel social de descentralizar discussões, 

ampliando o espaço da voz dos blogs na mídia tradicional. No mês de abril, o blog teve 

                                                 
15

 Swacthes são as amostras que as blogueiras fazem dos produtos que compraram ou ganharam, a 

demonstração. 
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vinte e sete postagens, número bem semelhante ao mês analisado anteriormente, e dessas 

postagens oito foram para demonstrar novas coleções e produtos enviados pelos 

fornecedores, quarto mostravam parcerias feitas pelo blog com empresas, um post era sobre 

uma leitora, e os treze restantes, eram textos opinativos, das blogueiras, sobre produtos e 

cores.  

O blog “Mão feita” foi o que apresentou maior número de postagens em ambos os 

meses observados. No mês de janeiro, dum total de setenta e nove publicações, cinqüenta e 

oito delas foram opinativas, sobre esmaltes das leitoras, de pessoas na rua, de celebridades, 

etc. Além desses cinqüenta e oito posts foram veiculados mais dez sobre swatches de novas 

coleções, quatro divulgando promoções e resultados de promoções e sorteios, dois posts 

com dicas e um post considerado aleatório, já que pedia para as leitoras votarem no blog 

em um determinado concurso. No mês de abril, foram veiculados sessenta e nove posts. 

Desses, quarenta e três foram opinativos, quatorze foram de lançamentos de coleções e 

amostras de cores, um divulgava uma promoção, dez foram de assuntos aleatórios, como 

por exemplo a divulgação do blog por aparecer em mídias tradicionais, despedida de 

blogueiras etc. Um post também continha dicas para as amantes de esmaltes. 

Nas tabelas abaixo, podemos comparar os números de postagens com os números de 

temáticas abordadas.  

Tabela1: Publicações em Janeiro/2011 

 

Blog Numero de 

Post 

Posts sobre 

opinião 

Eventos e 

aleatórios 

Swatches 

Nosso Vício 24 12 3 9 

Loucas por 

esmalte 

28 20 3 5 

Mão feita 79 58 11 10 

 

 

Tabela 2: Publicações em Abril/2011 

 

Blog Numero de 

Post 

Posts sobre 

opinião 

Eventos e 

aleatórios 

Swatches 

Nosso Vício 21 12 1 8 

Loucas por 

esmalte 

27 13 6 8 

Mão feita 69 43 12 14 
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Através dessa observação, apesar da temática predominante sobre esmaltes e 

cuidados com mãos e unhas, notamos que preponderam os lançamentos de coleções 

enviadas pelas empresas. A grande maioria dos posts, fala apenas de assuntos vinculados a 

esmaltes, sendo que são poucos os posts que mencionam algum outro assunto (que nessa 

análise foram considerados como aleatórios). Além dessa constatação, outro ponto 

importante constatado é que os três blogs recebem praticamente os mesmos produtos, das 

mesmas empresas, quase ao mesmo tempo, ou seja, a divulgação do mesmo produto sai por 

fontes diferentes de um mesmo formato (os blogs). Dessa forma, o impacto gerado nas 

leitoras, que muitas vezes, lêem os três blogs, se torna maior, aumentando bastante a chance 

de levar as leitoras ao consumo do produto mostrado pelas blogueiras.  

 

6.1.1 Opinião 

 

Observando os posts selecionados para análise, podemos constatar que nos 3 blogs 

escolhidos, a maior parte dos posts conta com a opinião pessoal da blogueira sobre aquele 

assunto/produto, ou seja, o que ela acha ou não de determinado produto. A partir daí, 

podemos relacionar que o número de comentários gerados a partir de determinado post é 

uma relação diretamente proporcional a essa opinião. Normalmente, quanto mais crítico for 

esse post, maior a sua repercussão em número de comentários pelas leitoras.  

Além disso, nos três blogs, as blogueiras falam abertamente quando recebem ou 

quando foram comprar determinados esmaltes. Cada blog possui suas particularidades, 

porém, todas as blogueiras dos três blogs, expõem praticamente em todos os posts que 

trazem experiência com um produto, sua opinião sobre ele.  Além disso, discutem sobre 

assuntos (as vezes polêmicos) em que fazem tomada de posição com discussões, 

confirmando a característica própria de um blog que é trazer um olhar particular do autor 

sobre o tema.  

No blog “Mão Feita”, qualquer unha feita durante a semana, coleção nova de 

esmaltes, ou mesmo unhas de pessoas famosas são comentadas pelas blogueiras. A seguir, 

temos dois exemplos de posts onde foi demonstrada a opinião das blogueiras.  
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Figura 14: Post de esmalte da semana, mostrando adesivos para unhas, como foi 

feita a aplicação e a opinião da blogueira a respeito. 

 

Figura 15: Post mostrando a unha de personalidades famosas e as blogueiras dando 

sua opinião a respeito. 
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6.2 Formatos de Anúncios 

 

 A partir dos três blogs selecionados, pudemos observar como são veiculados os 

anúncios das marcas de esmaltes e quais as marcas que estão presentes nesses blogs.  

 Quanto aos anúncios pagos, os três blogs possuem diferentes formatos de anuncio. 

O que menos veicula espaço publicitário, em ambos os meses, é o blog Nosso Vício, e 

também é o com menor número de postagens mensais, o que pode estar diretamente 

relacionado. Nesse blog há dois formatos de veiculação de marca: A) através dos posts, 

quando as marcas de esmaltes enviam as novas coleções em kits especialmente para as 

blogueiras, e são comentados por elas; e B) através de parcerias firmadas com o blog. Não 

há em nenhum momento a especificação de informe ou espaço publicitário, e nem de 

patrocinador ou anunciante. A palavra utilizada nesse blog é PARCERIAS como podemos 

ver na figura a seguir:  
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Figura 16: Parcerias veiculadas na blog roll do blog “Nosso Vício”. 

 

Além da explicitação das parcerias, outras formas de veiculação são através de 

posts, como podemos observar nesse post veiculado em 28 de abril de 2011, com a 

divulgação da nova coleção da marca Fina Flor.  
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Figura 17: Post mostrando a coleção enviada pela marca Fina Flor às blogueiras do blog 

“Nosso Vício”. 

Dos quarenta e cinco posts analisados, observamos que vinte e um deles 

apresentavam esse formato, ou seja: a empresa enviava o material para as blogueiras 

experimentarem, e isso estava escrito de forma declarada nos posts.  

Já no Blog “Loucas por esmaltes”, havia duas publicidades veiculadas na barra 

lateral, uma de parceria com a Eyeko, de cupom de desconto, conforme podemos ver na 

figura a seguir:  
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Figura 18: Cupom de desconto da marca Eyeko em parceria com o blog “Loucas por 

Esmaltes”. 

 

Outro anúncio existente e identificado é de uma loja virtual chamada “Virtual 

Beleza”, que também estava situado na barra lateral na parte direita superior do site. Esse 

anúncio, ao ser clicado, abre uma nova página proporcionando as leitoras a possibilidade de 

compra direta. Na figura, podemos ver a localização do anúncio no site, e como esse estava 

veiculado.  
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Figura 19: Anúncio da loja virtual “Virtual Beleza” na barra lateral no blog “Loucas 

por Esmalte”. 

 

O “Mão Feita”, dos três blogs observados, é o que mais possui espaço publicitário. 

Não pela quantidade de anúncios, mas sim pela localização dos mesmos e pelo espaço do 

blog destinado a publicidade. Os anúncios são veiculados na parte superior do site, junto ao 

cabeçalho, dando um maior destaque ao anunciante. Alguns anúncios que foram veiculados 

no período de observação foram da loja SACKS
16

 e da UNT
17

, uma marca de esmaltes 

importada.  

                                                 
16

 Loja virtual com sede física que vende cosméticos nacionais e importados. 
17

 Marca de esmaltes internacional. 
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Figura 20: Banner promocional junto ao cabeçalho do blog “Mão Feita”. 

 

Além do anúncio de destaque no cabeçalho, na barra lateral existem formatos 

menores na blog rolll, como se fossem pequenos classificados. Além disso, o blog possui 

outros espaços para anúncios que ainda não estão preenchidos. O que continua 

configurando o site, dentre o três, o com maior espaço publicitário disponível. Na figura a 

seguir, podemos ver os espaços que estão disponibilizados para futuros anunciantes e os 

“classificados” do site. Também possui anúncios via Google AdSense
18

, que é um programa 

gratuito que permite que editores on-line como blogs, gerem receita exibindo anúncios 

relevantes em uma ampla variedade de conteúdo on-line. 

                                                 
18

 www.google.com.br/adsense 
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Figura 21: Espaços a serem preenchidos por anunciantes no blog “Mão Feita” 

 

6.2.1 Posts Pagos 

 

Nos três blogs analisados foi possível identificar como estão presentes os anúncios 

patrocinados por indústrias de esmaltes e quais não têm influência dessas. Nenhum dos três 

blogs apresentou em seus posts alguma identificação mostrando que determinado post foi 

pago ou comprado por alguma marca de esmalte. A situação mais comum, e que aconteceu 

nos três blogs analisados, em ambos os períodos, foram posts mostrando novas coleções e 

seus swacthes, sendo que os esmaltes foram enviados pela marca fabricante do produto. 

Nas figuras abaixo, podemos ver exemplos disso. 



55 

 

 



56 

 

Figura 22: Post veiculado pelo site “Nosso Vício”, falando sobre os esmaltes que 

haviam sido enviados as blogueiras pela marca “Mereje”.  

 

 

Figura 23: Imagem veiculada no post do blog “Nosso Vício”, falando da nova 

coleção que as blogueiras haviam recebido da marca “Mereje”.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entre as muitas exigências sociais, uma das que tem maior destaque é a estética. 

Estar bem vestida e bem maquiada é fundamental para a aceitação da sociedade na qual a 

mulher se insere. Através dessa pesquisa, podemos constatar alguns pontos que interferem 

nesse contexto atual, especificamente voltado ao universo das mãos e esmaltes, tão em 

evidência. 

O esmalte se impõe quase como um acessório na rotina das mulheres, tem tomado 

uma amplitude, cada vez que tanto no mercado comercial mas também quando na atenção 

dada a ele pelas consumidoras. Como o trabalho destacou, o aumento da importância desse 

produto é visível, não só nas farmácias e lojas especializadas nesse produto, como na 

cobertura jornalística e discussões advindas tanto nos veículos tradicionais quanto digitais. 

Os blogs de beleza, que tiveram uma grande expansão nos últimos anos, foram os 

que deram origem aos blogs de esmaltes, que vieram com força total e conquistaram 

leitoras e seguidoras, assim como pessoas que estão compartilhando suas opiniões sobre o 

assunto através de outros blogs, aumentando cada vez mais a rede de comunicação oriunda 

dessa temática. Com isso, pudemos concluir que os blogs continuam trabalhando em cima 

da sua proposta inicial: discutir e formar opiniões entre seus leitores, assim como os 

veículos tradicionais já fazem a bastante tempo, hoje, a internet possibilita que esses canais 

tenham grande participação na formação de opinião sobre os mais diversos assuntos. 

Outro ponto observado durante a pesquisa, é que as marcas de esmalte, aproveitam 

esses espaços virtuais para a divulgação e lançamento de produtos, buscando maior 

aceitação das consumidoras através dos blogs, tendo como elo entre a marca e a 

consumidora final, a blogueira, que é cada vez mais um ponto de confiança considerado 

pela consumidora. Além disso, os blogs que mais tem publicações, são os que mais tem 

espaço publicitário, fazendo com que seja proporcional o número de acessos ao número de 

retorno ao investimento publicitário. 

 Assim, entre as estratégias publicitárias identificadas estão os anúncios pagos, como 

anúncios publicitários veiculados na blog roll dos blogs, os post patrocinados pelas 

empresas que enviam os produtos com intuito de as blogueiras divulgarem sua marca no 

blog e também os posts promocionais, onde as empresas enviam produtos para serem 

sorteados as leitoras do blog. Dessa forma, as marcas vem tentando ganhar a confiança e a 
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simpatia das blogueiras e das leitoras ao mesmo tempo que tenta divulgar sua marca nos 

blogs.  

 Com a conclusão dessa pesquisa, o problema de pesquisa desse trabalho final de 

graduação é respondida. A questão era “de que forma os blogs são utilizados como 

estratégias potenciais de comunicação de marcas de esmalte?” Com essa pesquisa, 

identificamos várias possibilidades de utilização de blogs para comunicar as marcas de 

esmaltes. Através dos espaços publicitários, de parcerias firmadas entre os blogs e as 

marcas, através de apoio e promoções, onde as empresas de esmalte, que possuem as 

marcas, enviam produtos para divulgação e também para gerar experimentação do produto. 

Essas são formas potenciais de divulgação de produto e comunicação da marca para o 

público-alvo desejado por essas empresas. 
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