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“Você vai rir, sem perceber 

Felicidade é só questão de ser 

Quando chover, deixar molhar 

Pra receber o sol quando voltar. 

Melhor viver, meu bem 

Pois há um lugar em que o sol brilha pra você 

Chorar, sorrir também e depois dançar 

Na chuva quando a chuva vem...”. 

(Marcelo Jeneci) 
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RESUMO 

O presente trabalho é desenvolvido com base na utilização de celebridades como estratégia 

de comunicação. A partir do estudo das características do lutador Anderson Silva, em 

comerciais de TV, foram identificadas quais delas são mais exploradas. Através da análise de 

dois filmes publicitários, da Magazine Luiza e da Philips, foi feita a identificação das 

características de acordo com matérias que veicularam na mídia, sobre o atleta. Esta é uma 

pesquisa de natureza qualitativa e exploratória. Com base no referencial teórico proposto, foi 

realizado um cruzamento com informações do perfil do lutador. 

 

Palavras–chave: comunicação, publicidade e propaganda, estratégias, propaganda 

testemunhal, imagem pública.  

 

ABSTRACT 

The present work is developed based on the use of celebrities as a communication strategy. 

From the study of the characteristics of fighter Anderson Silva, in TV commercials, were 

identified which ones are most exploited. Through the analysis of two commercials, the 

Magazine Luiza and Philips, identifying the characteristics according to materials which 

broadcasted in the media, on the athlete was taken. This research is a qualitative and 

exploratory nature. Based on the proposed theoretical framework, a cross with the fighter 

profile information was performed. 

 

Keywords: communication, advertising and marketing strategies, advertising testimonial, 

public image. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Prender a atenção de um determinado público, conquistá-lo e fazer com que ele 

compre um produto ou use um serviço é o objetivo de muitas empresas ao contratar os 

profissionais de uma agência de publicidade. Para atingir esse objetivo, a comunicação 

publicitária dispõe de estratégias, cabe ao profissional de comunicação definir, através do seu 

conhecimento e de pesquisas de mercado, qual a melhor a ser usada por determinada empresa, 

em um dado momento.  

Na tentativa de fazer com que um produto ou serviço seja aceito pelo público-alvo, os 

publicitários, em suas campanhas, têm apropriado-se cada vez mais de elementos que 

contribuam para a identificação do público com a marca. A música e o esporte são algumas 

formas que possibilitam a aproximação com o target, tendo em vista que são fatores de 

conhecimento comum e geram reconhecimento por parte do público. Diante de um número 

cada vez maior de empresas que surgem no mercado, buscando espaço e clientes, 

provavelmente ganhará maior destaque aquela que souber usar da melhor maneira possível as 

estratégias disponíveis. 

Uma das estratégias de comunicação disponíveis é o uso de figuras públicas em 

campanhas publicitárias. O objetivo é que a celebridade endosse um produto ou serviço, 

vinculando sua imagem à da marca. Atores, cantores, modelos, atletas, enfim, diversas 

personalidades costumam estampar revistas e comerciais de televisão representando uma 

determinada marca e despertando a atenção do público para a mesma. Isso porque os 

consumidores estão mais vulneráveis a serem influenciados por mensagens vindas de pessoas 

que exercem influência na sociedade, conforme salienta o consultor do curso de Propaganda e 

Marketing da Facamp, Hélder Moraes
1
. 

Atualmente uma personalidade tem sido solicitada recorrentemente em campanhas 

publicitárias. Nascido em São Paulo, o lutador de MMA – Mixed Martial Arts - Anderson 

Silva, vem sendo contratado frequentemente por importantes marcas, de diversos setores do 

mercado brasileiro e mundial. O lutador de 38 anos é recordista de vitórias do UFC – Ultimate 

Fighting Championship - e considerado o melhor do mundo na categoria pesos médios
2
.  

Anderson possui características bastante peculiares e isso vem sendo muito explorado 

pelos anunciantes. A voz fina e a aparência carismática entram em contraste com a imagem 

                                                      
1
 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/ponto_de_vista/2011/08/10/Marketing-e-

celebridades.html. Acesso em: 10 de setembro de 2013 
2
Disponível em: http://www.e-biografias.net/anderson_silva/. Acesso em: 11 de setembro de 2013 
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que outros lutadores passam ao público. Diferente do estereótipo de lutador mal encarado, 

falastrão e truculento, Anderson abusa de sorrisos e bom humor ao dar entrevistas, mesmo 

antes de lutas importantes. Em 2011, ao participar de um clipe junto à cantora brasileira 

Marisa Monte, o lutador foi elogiado pela mesma que o definiu como uma mistura de força e 

delicadeza, peso e leveza
3
.  

A partir destas constatações, foi definido como problema de pesquisa: Como as 

marcas exploram as características de Anderson Silva em seus filmes publicitários? Para 

resolver esta questão, foram estabelecidos objetivos gerais e específicos de acordo com as 

necessidades impostas pelo problema. O objetivo geral do trabalho é identificar como as 

marcas exploram as características de Anderson Silva em seus filmes publicitários. Para dar 

suporte a este objetivo, foram definidos mais três objetivos específicos, são eles: descrever a 

trajetória do lutador Anderson Silva como esportista e como celebridade, descrever dois 

filmes publicitários que exploram características diferentes do atleta Anderson Silva e 

identificar quais características do lutador são mais utilizadas pelas marcas. 

O uso de celebridades na publicidade é tão comum que um estudo feito pela Ilumeo 

Brasil
4
 entre 2008 e 2011 apontou que cerca de 25% das campanhas veiculadas naquele 

período, no país, utilizaram famosos como forma de persuasão
5
. Apesar desta estratégia ser 

muito utilizada, ainda assim existe pouca bibliografia acerca do assunto. Alguns livros sobre 

publicidade tratam do tema, mas de forma bastante sucinta.  

A escolha do tema se deu, entre outros motivos, pela admiração da pesquisadora pelo 

atleta Anderson Silva, pela curiosidade de compreender a forma como a imagem dele foi 

construída dentro do cenário publicitário e como esse campo procura explorá-lo em 

campanhas de nível nacional e também mundial. Normalmente as marcas buscam por 

celebridades que estão em evidência, que é o caso do lutador Anderson Silva. Desde que o 

atleta venceu uma luta considerada histórica pelos amantes do esporte, ele “caiu no gosto” do 

povo brasileiro e também de outros países. Dessa forma, muitas empresas viram nele uma 

oportunidade e acabaram atrelando a sua marca à imagem do lutador. Com o desenvolvimento 

do estudo, busca-se uma compreensão geral do uso de celebridades pela publicidade, com 

foco na representação do lutador e suas características.  

                                                      
3
 Disponível em:http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/marisa-monte-explica-a-escolha-do-lutador-anderson-

silva-para-atuar-em-seu-clipe/. Acesso em: 18 de setembro de 2013 
4
 Ilumeo Brasil – Empresa de pesquisa dedicada à criação e aplicação de métodos para aumentar a eficácia das 

decisões de comunicação e marketing, entre elas a utilização de celebridades. Disponível em: 

http://www.ilumeobrasil.com.br/quem_somos.htm. Acesso em: 18 de setembro de 2013 
5
 Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/empresa-mede-a-escolha-de-celebridades-para-

campanhas. Acesso em: 18 de setembro de 2013 

http://www.ilumeobrasil.com.br/quem_somos.htm
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O presente trabalho esta organizado em quatro capítulos. Sendo que o segundo 

capítulo trata do referencial teórico. Nele a divisão foi feita a partir de quatro assuntos que são 

de importantes para dar base ao estudo proposto pela pesquisadora. Eles foram distribuídos da 

seguinte forma: estratégias de comunicação, com uma abordagem mais aprofundada das 

estratégias de humor e propaganda testemunhal, imagem pública e grupos de referência.  

A metodologia utilizada para a resolução do problema e o êxito no cumprimento dos 

objetivos, teve como base a pesquisa de natureza qualitativa e exploratória. A partir da 

escolha de dois filmes publicitários, onde havia a presença do atleta Anderson Silva como 

principal estratégia, foi feita a descrição dos mesmos e a análise das características presentes 

em cada um. Por fim foi realizado um cruzamento entre informações contidas no referencial 

teórico e questões identificadas pela pesquisadora durante o estudo.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão trabalhados conceitos que darão suporte para a realização da 

presente pesquisa. Tais conceitos foram organizados da seguinte forma: estratégias de 

comunicação, em que foi citado algumas estratégias utilizadas pelas marcas, as estratégias de 

Testemunhal e Humor, que foram abordadas de forma mais intensa, pois estão presentes nos 

filmes publicitários selecionados, imagem pública e grupos de referência.  

 

2.1 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

No cenário publicitário atual, é visível a busca dos profissionais de comunicação por 

um espaço na mente do consumidor. As empresas têm investido cada vez mais em 

publicidade para que consigam “fixar” a sua marca na cabeça do público-alvo e dessa forma 

aumentar as vendas, e consequentemente o lucro. Esses objetivos, para que sejam alcançados, 

devem, segundo Lupetti (2000) ter como base a definição de estratégias. Para definir qual a 

melhor estratégia a ser seguida é necessário observar as análises realizadas, os objetivos 

estabelecidos, as metas e o posicionamento da empresa e do produto, conforme salienta a 

autora.  

Para Lupetti (2000) existem várias estratégias de comunicação que podem ser 

caracterizadas da seguinte forma: a estratégia de informação é aquela caracterizada pela 

utilização de informações do produto ou da empresa. Geralmente é utilizada em lançamentos 

ou no caso de reformulações. A estratégia de comparação é a utilização da comparação dos 

atributos de um produto com os atributos do seu concorrente. Nessa estratégia não é realizado 

um ataque à concorrência, apenas a comparação. 

A autora ainda cita a estratégia ofensiva, que é o ataque à concorrência, tentando 

atingir os seus pontos fracos. Uma das características dessa estratégia é a ousadia. A 

estratégia de defesa é normalmente utilizada por empresas consolidadas no mercado, já a 

estratégia indiferenciada serve para fixar marcas e linhas de produto. Quando se pretende 

posicionar ou reposicionar um produto, serviço ou marca no mercado desejado, utiliza-se a 

estratégia de posicionamento/ reposicionamento. A estratégia de testemunho é utilizada 

para dar crédito à mensagem que esta sendo passada. Neste caso o testemunho pode ser de 

pessoas famosas, profissionais da área ou pessoas comuns, conforme será visto no próximo 

assunto abordado neste capítulo e que é uma das estratégias usadas nos filmes publicitários 

que serão estudados neste trabalho. Outra importante estratégia, que também foi utilizada nos 
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filmes publicitários selecionados, é a estratégia de humor. Nesse caso, o principal objetivo é 

envolver público através do riso.  

 

 

2.1.1 ESTRATÉGIA DE HUMOR 

Capaz de envolver os indivíduos e despertar o riso, o humor é uma estratégia de 

comunicação que vem sendo bastante utilizada. Através dele as marcas conseguem 

“desarmar” o consumidor e atrair a sua atenção. Sobre essa estratégia, Fedrizzi (2003) 

comenta: 

 

O humor na publicidade funciona porque é generoso. Ele dá alguma coisa à pessoa 

que está lá na outra ponta da comunicação. Respeita a sua inteligência e permite que 

ela possa interagir com a mensagem, completando o círculo da informação. Como 

em tudo na vida o humor sinaliza e mostra que há uma pessoa real no ponto de onde 

a mensagem esta sendo emitida (FEDRIZZI, 2003, p. 78). 

 

No entanto, para que a utilização do humor funcione, é necessário levar em 

consideração os objetivos de comunicação estabelecidos para a empresa em questão. 

Conforme Lupetti (2000), essa estratégia “deve ser utilizada com muito cuidado. Depende 

muito do público-alvo a ser atingido, dos problemas a serem resolvidos na comunicação e do 

tipo de humor a ser trabalhado”. Dessa forma não basta apenas fazer o consumidor rir, é 

necessário que haja ligação entre o que esta sendo falado e o produto anunciado. Sobre o uso 

da estratégia de humor, Shimp (2002) acrescenta: 

 

A natureza do produto afeta o uso do humor. Especificamente, o humor tem mais 

êxito quando usado com produtos já estabelecidos do que com produtos novos. O 

humor também é mais apropriado para produtos que são mais orientados para 

sentimentos, ou experienciais, e para aqueles que não são muito envolventes  

(SHIMP, 2002. Pg. 279). 

 

Apesar disso, Shimp (2002) considera o humor uma estratégia que não contribui para 

o aumento do consumo em si. Sobre ele, a autora discorre: 

 

É um método eficaz para atrair a atenção, para aumentar o gosto pela propaganda e 

pela marca anunciada, não prejudica necessariamente a compreensão, não oferece 

vantagem para obter aumento de persuasão e não aumenta a credibilidade da fonte 

(SHIMP, 2002. Pg. 279). 

 



14 

 

O humor, segundo Figueiredo (2005) é uma das “grandes ferramentas para capturar a 

atenção do consumidor”. O autor ressalta que o objetivo do uso do humor na propaganda não 

é o de provocar gargalhadas e sim sorrisos. Figueiredo (2005) ainda comenta que o melhor 

humor é aquele que faz “cócegas na inteligência”. Nesse caso ele se refere ao humor sútil, que 

diverte o espectador e mostra como ele é inteligente por ter entendido a piada presente na 

peça.  

(...) o humor é próprio da natureza humana, in facto, é a expressão da inteligência 

que diferencia o homem do animal. A capacidade maravilhosa de tirar a realidade do 

plano do concreto e tratá-la em suas múltiplas leituras, ambiguidades e inesperadas 

diferenças é que constroem o universo do humor e, em última instância, denotam a 

inteligência e a capacidade crítica do ser humano (FIGUEIREDO, 2012. Pg 2). 

 

Contudo, conforme salienta Santana (2009), é necessário utilizar uma espécie de 

humor que seja facilmente entendido por parte do público. Nesse caso o autor destaca a 

importância do tipo de veiculação proposta. Se o filme publicitário for veicular em canais ou 

programas massivos, é necessário levar em conta um humor mais comum. Caso a 

programação escolhida seja mais específica e trabalhe com um público mais restrito, então o 

tipo de humor poderá seguir a linguagem utilizada naquela grade de programação.  

A criação de anúncios engraçados tem como uma de suas características o fato de 

proporcionar um momento de “equilíbrio, de leveza, diante de uma realidade, muitas vezes, 

tão dura” (Santana, 2009. p. 165). De acordo com Santana (2009), o que dificulta a criação de 

comerciais engraçados é o fato de que o telespectador, na maioria das vezes, está assistindo a 

peça com o sentimento de que foi interrompido, e isso causa certo desprazer. Ainda segundo o 

autor, o público só irá prestar a atenção no comercial, no momento em que perceber que a 

situação que está sendo retratada é muito parecida com algo que ele já vivenciou.  

 

2.1.2 PROPAGANDA TESTEMUNHAL  

A propaganda testemunhal, conforme visto anteriormente, é aquela onde há o 

testemunho de uma pessoa famosa ou não, a cerca de um produto ou marca com o intuito de 

gerar crédito ao que está sendo falado. Ela surge por volta de 1860
6
 e ganha destaque no 

                                                      
6
 Disponível em: http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/de-como-surgiu-o-testemunhal. Acesso em: 15 

de setembro de 2013 

http://www.almanaquedacomunicacao.com.br/de-como-surgiu-o-testemunhal
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início do século XX quando estrelas do cinemascope
7
 e atrizes de companhias líricas de teatro 

passam a emprestar sua imagem para marcas e produtos.  

Conforme o Blog da Saúde
8
, durante as primeiras décadas do século XX um dos 

produtos que utilizava em seus anúncios o uso da propaganda testemunhal era o cigarro. A 

publicidade, nesse período, apresentava a ideia de que fumar era benéfico à saúde e para isto 

fazia uso de celebridades, como as de Hollywood. Até mesmo profissionais da saúde 

indicavam o cigarro como uma forma de ter uma vida saudável. 

 

 

Figura 1: Anúncios com a utilização de testemunhal de celebridades (1920 – 1950) 

Fonte: Blog da saúde 9 

 

Passadas algumas décadas, a publicidade de cigarro foi proibida, mas a utilização da 

propaganda testemunhal de celebridades, profissionais e clientes segue até os dias atuais. O 

CONAR
10

 (anexo “Q”) define a propaganda testemunhal como sendo “depoimento, endosso 

ou atestado através do qual pessoa ou entidade exprime opinião, ou reflete observação e 

experiência própria a respeito de um produto.” O documento ainda traz quatro tipos de 

testemunhais. São eles: 

 

 

                                                      
7
 Cinemascope: tecnologia de filmagem e projeção que utilizava lentes anamórficas criada pelo presidente 

da Twentieth Century Fox em 1953. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/CinemaScope. Acesso em 18 de 

setembro de 2013. 
8
Disponível: http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-

pessoas-por-decadas/. Acesso em: 21 de setembro de 2013 
9
Disponível em: http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-

pessoas-por-decadas/. Acesso em: 21 de setembro de 2013 
10

Disponível em:  http://www.conar.org.br/. Acesso em: 21 de setembro de 2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anamorfose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twentieth_Century_Fox
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-pessoas-por-decadas/
http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-pessoas-por-decadas/
http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-pessoas-por-decadas/
http://www.blogdasaude.com.br/destaque/2011/09/01/como-a-industria-do-fumo-enganou-as-pessoas-por-decadas/
http://www.conar.org.br/
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1. Testemunhal de especialista/perito: é o prestado por depoente que domina 

conhecimento específico ou possui formação profissional ou experiência superior ao 

da média das pessoas. 

2. Testemunhal de pessoa famosa: é o prestado por pessoa cuja imagem, voz ou 

qualquer outra peculiaridade a torne facilmente reconhecida pelo público. 

3. Testemunhal de pessoa comum ou Consumidor: é o prestado por quem não 

possua conhecimentos especiais ou técnicos a respeito do produto anunciado. 

4. Atestado ou endosso: é o emitido por pessoa jurídica, refletindo a sua posição 

oficial. Por se reconhecer no testemunhal, em qualquer de suas modalidades, técnica 

capaz de conferir maior força de comunicação, persuasão e credibilidade à mensagem 

publicitária, este Anexo introduz as seguintes recomendações especiais, além das já 

instituídas no corpo do Código (Artigo 27, § 9º) (CONAR). 

 

O uso da propaganda testemunhal de celebridades, conforme descrito pelo CONAR, 

envolve a utilização de várias características de uma personalidade, normalmente 

evidenciando os seus aspectos que são mais facilmente reconhecidos pelo público. O uso 

dessas características, normalmente, facilita a comunicação com o público-alvo por este já 

possuir um conhecimento prévio de tal atributo da celebridade ou atleta em questão.  De 

acordo com Lupetti (2007), contratar uma celebridade para uma campanha publicitária pode 

trazer um retorno positivo à marca, tendo em vista que um dos principais objetivos dessa 

estratégia é dar credibilidade ao produto. Figueiredo (2005) também se refere ao uso de 

celebridades como um caminho eficaz para chamar a atenção do consumidor. O autor 

acrescenta ainda que para um resultado realmente positivo é necessário surpreender o público, 

é preciso fugir do óbvio, caso contrário a atenção do espectador irá se desfazer e o zapping
11

 

recomeçará. 

Os famosos, muitas vezes, conseguem gerar reconhecimento com o público, 

principalmente pelo fato de que a grande maioria dos indivíduos busca por referências, seja na 

hora de vestir-se, de agir, na escolha de amigos, etc. Sobre o testemunhal Zyman discorre:  

 

 

                                                      
11

 Série de mudanças rápidas entre diferentes canais de televisão, feita por meio do controle remoto, para 

procurar um programa ou fugir aos comerciais. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/zapping#ixzz2jLBhj0po. 

Acesso em: 23 de setembro de 2013 
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Lembre-se de quando estava no segundo grau. Se você não era uma das pessoas 

“legais”, provavelmente queria ser uma delas. E se não pudesse realmente ser uma 

delas, poderia ser pelo menos parecido. Isso significava se vestir como elas, dirigir os 

carros que elas dirigiam, escutar a música que elas escutavam, ver os filmes que elas 

viam. Claro que não havia nada de inerentemente legal nessas roupas, carros, músicas 

ou filmes. O que tornava esses bens genéricos atraentes era a associação entre eles e as 

pessoas com as quais você queria ser parecido. As qualidades legais das pessoas legais 

– em sua cabeça –tocavam os produtos e serviços, e era como se os utilizando você 

também fosse se tornar uma legal. (ZYMAN, p. 139, 2003) 

 

A propaganda testemunhal de celebridades, segundo Zyman (2003), atribui valor ao 

produto ou serviço que está sendo anunciado no momento em que a suas características e 

valores são repassados aos mesmos. Dessa forma, há necessidade de um cuidado especial ao 

se contratar uma celebridade, conforme salienta Buchfink: 

 

A testemunha torna-se referência da marca e suas características são refletidas na 

mesma, sendo que o consumidor não reconhece apenas suas qualidades, mas 

também os defeitos do protagonista, e estes poderão trazer resultados negativos à 

marca. (Buchfink, 2006, p.24) 

 

 

De acordo com Shimp (2002), a escolha de uma figura pública para atuar em uma 

campanha publicitária se faz a partir de algumas considerações, são elas: credibilidade da 

celebridade, compatibilidade entre a celebridade e o público, compatibilidade entre a 

celebridade e a marca, atratividade da celebridade e considerações diversas. Esses pontos são 

importantes, pois como a própria autora descreve, os receptores consideram interessantes os 

endossantes que compartilham um sentido de similaridade ou familiaridade, ou se os 

receptores gostarem dos mesmos.  

 

(...) celebridades podem servir como um mecanismo para atrair a atenção. Os 

endossantes de produto também podem moldar a interpretação dos consumidores 

dos anúncios e produtos através de transferência de significado. Transferência de 

significado é quando o significado transmitido por um objeto é transferido para 

outro objeto. Desta maneira, os consumidores podem passar a ver um produto como 

mais potente ou mais elegante simplesmente porque o produto está associado a 

endossantes que tem estes significados. (ENGEL; BLACKWELL; MINIARD, 2000, 

p. 363). 

 

Por esse motivo que a escolha da celebridade que irá emprestar a sua imagem, deve ser 

analisada de forma minuciosa. As pessoas, sejam elas celebridades ou não, carregam 

características próprias da sua personalidade e isso é passado para as outras pessoas através do 

jeito como elas agem, da forma como se vestem, etc. Essa imagem pública, no caso de figuras 

famosas, pode ser construída através de fatores que serão melhor trabalhados no próximo 

assunto a ser abordado neste capítulo.  
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Dessa forma a propaganda testemunhal torna-se mais apta a persuasão do público-

alvo, se houver, contudo, um estudo da empresa e da celebridade em questão, buscando 

levantar a maior quantidade de dados possíveis e dessa forma verificar se é cabível ou não a 

contratação de tal celebridade. 

 

2.2 IMAGEM PÚBLICA  

 

O desenvolvimento de uma imagem pública, segundo Gomes (2004), esta vinculada 

basicamente a três itens: mensagens, fatos e configurações significativas. De acordo com o 

autor: 

 

(...) forma-se a imagem de alguém a partir do que ele diz ou do que é dito sobre ele, 

do que ele faz da sua capacidade reconhecida de fazer e do que dele é feito e, enfim, 

a partir do modo como ele se apresenta: roupas, embalagens, design, arquitetura, 

logo, símbolos, emblemas, posturas corporais, aparência exterior. Não se trata, 

imediatamente, daquilo que alguém faz ou diz realmente – no sentido comum desse 

advérbio. Trata-se daquilo que se considera que ele realmente faça ou diga, daquilo 

que se reconhece como sendo suas mensagens, ações e apresentação (GOMES, 

2004. Pg 268). 

 

Ao identificar os itens formadores da imagem pública, pode-se perceber que há 

possibilidade de mudanças ao longo do tempo já que, conforme Gomes (2004) a imagem 

pública não é uma identidade fixa. Sendo assim, as “imagens podem ser construídas, 

destruídas, reconstruídas num processo sem fim e sem garantia.” (GOMES, 2004, pg. 265).  

A imagem pública é mediada pelos meios de comunicação de massa. De acordo com 

Gomes (2004) a imagem pública midiática se diferencia da imagem pública existente em uma 

experiência comunitária. Segundo o autor a comunicação de massa, que também é sujeito de 

interesses pessoais, organiza aquilo que irá circular de acordo com seus princípios e lógicas, 

sendo que estes podem interferir de forma a selecionar, estruturar e disseminar a imagem 

pública. Sobre a visibilidade que a mídia permite, Thompson (2008) afirma que esta 

 

(...) possibilitou uma forma íntima de apresentação pessoal, livre das amarras da co-

presença. Essas foram as condições facilitadoras para o nascimento do que podemos 

chamar de “sociedade da auto-promoção”: uma sociedade em que se tornou 

possível, e até cada vez mais comum, que líderes políticos e outros indivíduos 

aparecessem diante de públicos distantes e desnudassem algum aspecto de si 

mesmos ou de sua vida pessoal (THOMPSON, 2008, p. 24) 

 

 Conforme Gomes (2004), a visibilidade oferece pontos positivos no processo de 

constituição da imagem pública de um indivíduo, porém também pode trazer riscos. Nesse 
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caso, o autor refere-se a dificuldade em controlar o que é disponibilizado pela mídia sobre os 

atores sociais.  

 Na publicidade, a imagem pública do indivíduo, mais precisamente das celebridades, é 

muito importante. Tendo em vista que estas emprestam a sua imagem para uma marca ou 

produto, é necessário o controle de tudo que é veiculado sobre ela. Na sociedade atual, onde a 

vida pública acaba misturando-se com a vida privada, tudo o que as celebridades fazem pode 

gerar algum efeito nas marcas que elas estão representando.  

 

 

2.3 GRUPO DE REFERÊNCIA 

 

Os consumidores são, acima de tudo, seres humanos dotados de sentimentos, emoções, 

interesses e motivações. Conforme Samara e Morsch (2005), o ato de compreender o 

consumidor é essencial para um pleno cumprimento dos objetivos no desenvolvimento, na 

produção e na colocação de bens e serviços no mercado. Segundo a autora, o consumidor é 

como um iceberg. O que aparece, a ponta do iceberg, é a forma como ele movimenta-se no 

mercado. Já as suas reais motivações, intenções e atitudes estão imersas, e permanecem 

ocultas até uma análise mais profunda.   

 

 

 

Figura 2: Imagem ilustrativa do conceito de “consumidor iceberg” 

Fonte: Livro Comportamento do consumidor: Conceitos e casos. 

 

O comportamento do consumidor, conforme salienta Pinheiro (2006), pode sofrer 

influência de variáveis como fatores psicológicos, família, classe social, cultura e também de 

grupos. Sobre este último item o autor discorre:  
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Por ser um processo social, o comportamento de consumo sofre a influência da ação 

de grupos humanos sobre os indivíduos. Pelo fato de pertencerem a diversos grupos 

e, também, por almejarem participar de outros grupos, a influência das situações de 

interação social é de extrema importância na aquisição e estabilização das ações de 

compra dos indivíduos. (PINHEIRO, 2006. Pg 33) 

 

 

Pinheiro (2006), ao identificar esses grupos, os denomina como grupos de referência, 

ou seja, pessoas que exercem algum tipo de influência sobre outros indivíduos. Nesse caso, o 

autor define como grupo de referência tanto a família e os amigos, como também 

personalidades, os chamados líderes de opinião. Lam Jr., Hair Jr. e McDaniel (2001, apud 

Samara e Morsch, 2005) além de utilizarem esse termo, classificam tais grupos como sendo 

diretos ou indiretos. Dessa forma, ficam classificados em diretos todos aqueles grupos dos 

quais o indivíduo participa. E em indiretos os grupos aos quais o indivíduo não pertence, mas 

que desejaria fazer parte. Os autores ainda acrescentam:  

 

Uma das fontes mais poderosas de pressão persuasiva e influência sobre o 

comportamento é exercida pelo grupo (ou grupos) de referência de que faz parte o 

indivíduo. Grupo de referência é o grupo com o qual um indivíduo se identifica e 

serve como ponto de comparação, ou referência, para formação geral ou específica 

de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um determinado padrão 

(SAMARA; MORSCH, 2005, p. 71). 

 

Por esse motivo, os indivíduos vivem em constante mudança de acordo com as 

influências que sofrem dos mais diversos grupos. Conforme os autores salientaram, o 

indivíduo acaba construindo a sua identidade tendo como base para comparação e referência, 

os grupos aos quais está sujeito.  

Kotler (2006) também cita os grupos de referência e os divide entre grupos de 

afinidade e grupos de aspiração. Os grupos de afinidade influenciam de forma direta os 

indivíduos e são divididos pelo autor entre grupos primários – família, amigos, vizinhos, e 

demais pessoas que possuem uma interação contínua e informal - e grupos secundários – 

associações de classe, grupos profissionais, e demais pessoas que mantém interação menos 

contínua. Já os grupos de aspiração são aqueles ao qual o indivíduo aspira pertencer. Kotler 

(2006) ainda cita os grupos de dissociação, que são aqueles que o indivíduo rejeita os valores 

e comportamento. 

De acordo com Gade (1998), as atitudes podem ser guiadas por grupos primários ou 

secundários. Sobre os grupos secundários a autora descreve (1998, p.135) que “o grupo 

secundário ou o grupo-referência, aquele com o qual o indivíduo se identifica, pode ser de 
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importância numa decisão destas. Ocorre que nem sempre o indivíduo participa do grupo-

referência, mas o utiliza como modelo e gostaria de se identificar com ele”. A autora ainda 

define grupos secundários como aqueles grupos com os quais o indivíduo possui um contato 

limitado ou até inexistente. Para Gade (1998) esses grupos exercem influência no 

comportamento, pois são tidos como orientadores do comportamento social, incluindo o 

comportamento de consumo. Sendo assim podemos observar que o que Kotler (1999) chama 

de grupos de aspiração, Gade (1998) define como grupos secundários.  

Segundo Samara e Morsch (2005, p.71), “o conceito de grupos de referência é amplo e 

pode incluir indivíduos e instituições, sejam reais ou imaginários, aos quais uma pessoa 

recorre para orientar seu próprio comportamento e que afetará positiva ou negativamente.” 

Para os autores, a teoria dos grupos de referência é uma abordagem útil e importante que 

possibilita ao profissional de comunicação identificar diversas condições em que o uso dessa 

estratégia influência nas decisões de compra do consumidor.  

A partir da constatação da importância dos grupos para a influência no comportamento 

de consumo dos indivíduos, torna-se interessante a verificação de como a propaganda explora 

esta questão.  

 

2.4 TELEVISÃO 

 

Mesmo com a expansão das novas mídias e com o surgimento de vários meios de 

comunicação, a televisão continua sendo o meio mais utilizado pela publicidade. Conforme 

Figueiredo (2005), “não se inventou, até o presente momento, nenhum veículo com o poder 

de comunicação da TV: cor, movimento e uma capacidade única de atrair e monopolizar a 

atenção do consumidor.”. Santana (2009) também atribui à televisão o poder de comunicação 

inigualável. Entre as vantagens elencadas pelo autor está a grande audiência que ela 

possibilita e o impacto que ocorre, tendo em vista que estão sendo utilizados vários sentidos 

do telespectador.  

De acordo com Barreto (2010), a televisão é um meio de alto alcance, pois o mercado 

dispõe, hoje, de muitas facilidades para se adquirir um aparelho. Quase todas as casas, no 

Brasil, têm pelo menos uma tevê. Além disso, conforme o autor, a televisão possibilita que o 

anunciante decida quando o consumidor irá assistir a propaganda.  

Sendo assim, a televisão ainda parece ser o meio mais influente e, de acordo com a 

avaliação do Projeto Inter-Meios, realizado pela revista Meio e Mensagem, o meio que mais 
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tem faturado com publicidade nos últimos anos. De acordo com a avaliação realizada no ano 

de 2012, a televisão teve 64,4% de participação no mercado publicitário se comparada com 

outros meios de comunicação como a internet, o jornal e o rádio.  

 

Figura 3: Participação dos meios no total do bolo publicitários, no período de janeiro a outubro de 

2012. 

Fonte: Projeto Inter-Meios elaborado pela Revista Meio e Mensagem
12

 

 

  

3.2 Filme Publicitário 

 

O filme publicitário é uma narrativa como outra qualquer, com a diferença de que este 

é feito exclusivamente para vender um produto ou serviço. Conforme Barreto (2010) o filme 

publicitário é uma história, assim como outras, com início, meio e fim. Ainda segundo o 

autor, o roteiro para este tipo de filme deve ser sintético. É necessário permitir que o 

telespectador imagine os caminhos, por esse motivo a ação precisa deixar “brechas” para que 

ele entre na história e sinta-se seduzido por ela.  

De acordo com Figueiredo, os filmes publicitários podem se divididos em duas 

formas. Aquele filme em que é apresentado os benefícios do produto ou serviço é chamado 

pelo autor de hard sell. Já o comercial em que é utilizado apelos emocionais, que de certa 

forma mexem com a imaginação do telespectador, é definido como solf sell. Este último, 

conforme Santana (2009), é considerado o mais lembrado. De acordo com o autor, pesquisas 

comprovaram que pelo fato de este tipo de comercial mexer com os sonhos e fantasias do 

telespectador, acaba colocando-os dentro da história e despertando maior interesse.  

                                                      
12

 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/12/18/Mercado-cresce-7-6-

porc-ate-outubro.html. Acesso em: 28 de setembro de 2013 
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Para criar este elo entre o produto que esta sendo anunciado e o público-alvo, os filmes 

publicitários devem ser “atrevidos, insinuantes e provocantes. Porque se assim não forem, eles 

não prenderam a atenção do telespectador e não cumprirão o seu papel.” (SANTANA, 2009. 

Pg 162). É importante criar identificação com quem esta assistindo para que este se sinta 

motivado a prestar a atenção no que esta sendo proposto pelo comercial e consiga entender a 

mensagem que esta sendo passada.  

Há várias formas de causar sensações através da criação de filmes publicitários. Além 

da escolha do apelo que será utilizado, do tema e da escolha dos personagens, a definição dos 

ângulos e planos também poderá contribuir para gerar algum tipo de efeito no público-alvo. 

Segundo Rodrigues (2007), os planos de uma cena podem ser descritos da seguinte forma: 

 

Grande Plano Geral: Planos bastante abertos, servindo para situar o espectador em 

que cidade a cena se desenvolve.  

Plano Geral: Planos utilizados para mostrar o prédio ou casa onde a cena se 

desenvolve. 

Plano Geral Aberto: Utilizado para mostrar cenas localizadas em exteriores ou 

interiores amplos.  

Plano Geral Fechado: Utilizado para mostrar ação do ator em relação ao espaço 

cênico.  

Plano Inteiro: O personagem é enquadrado da cabeça aos pés, deixando um pequeno 

espaço acima da cabeça e abaixo dos pés. 

Plano Americano: O personagem é mostrado do joelho para cima. 

Plano Médio: O personagem é enquadrado da cintura para cima 

Plano Próximo: Também é chamado primeiro plano. Nele o personagem é 

enquadrado do busto para cima. 

Close: Também chamado de primeiríssimo plano. O personagem é enquadrado do 

ombro para cima, mostrando apenas o rosto do mesmo. 

Superclose: Enquadra o queixo e o limite da cabeça.  

Detalhe: Mostra detalhes do corpo ou objetos. 

 

Os ângulos, assim como os planos, tem papel importante para a criação de uma cena. 

Através deles podem-se criar sensações de uma forma rápida, o que é necessário quando se 

trata de filmes publicitários que duram em média 30 segundos. De acordo com Rodrigues 

(2007), a definição do ângulo possibilita efeitos psicológicos no espectador. Como alguns dos 
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exemplos definidos pelo autor estão a aproximação rápida do ator em direção a câmera, que 

cria a sensação de ameaça, bem como o afastamento do ator com relação à câmera, que cria a 

sensação de solidão.  

Sendo assim, para gerar o efeito esperado na mente do público-alvo, é necessário ter o 

conhecimento adequado do público e do produto/ marca em que questão.  
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3     METODOLOGIA 

 

Para a realização deste trabalho foi utilizada pesquisa de natureza qualitativa. A 

pesquisa qualitativa tem como principal objetivo analisar aspectos subjetivos de uma questão, 

deixando espaço para as interpretações do pesquisador. Conforme Michel (2009, p.37) “na 

pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, mas convence 

na forma da experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, 

consistente e coerente”.  

Esta pesquisa é de abordagem exploratória. Sobre a pesquisa exploratória Gonsalves 

(2007) discorre: 

é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com 

objetivo de oferecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um 

determinado fenômeno que é pouco explorado. Esse tipo de pesquisa também é 

denominada “pesquisa de base”, pois oferece dados elementares que dão suporte 

para a realização de estudos mais aprofundados sobre o tema. (GONSALVES, 2007, 

p. 67) 

 

A coleta de dados foi feita a partir de matérias veiculadas na mídia que abordavam o 

perfil do lutador e filmes publicitários disponíveis do site Youtube. Foram analisados dois 

filmes publicitários escolhidos por conveniência, que exploraram características distintas do 

lutador. O corpus foi escolhido no período de maio a junho de 2013, trata de produtos 

diferentes e foi veiculado em TV aberta.  

Para chegar aos resultados propostos na introdução deste trabalho, foi feito em um 

primeiro momento a descrição dos filmes publicitários, apontando as características do perfil 

do Anderson Silva, relacionando-as com matérias que saíram em diferentes meios de 

comunicação e que falaram sobre a vida pessoal do lutador. Após abordar essas 

características, foram identificadas quais estratégias de comunicação foram utilizadas em cada 

filme publicitário. Em um terceiro momento foi feito o cruzamento de informações a respeito 

da imagem do atleta e os conceitos abordados pelos autores de Grupos de Referência e 

Imagem Pública.  

3.1 Objeto de estudo: Anderson Silva  

 

Anderson Silva nasceu em 14 de abril de 1975, na cidade de São Paulo. Ainda criança 

mudou-se para Curitiba para viver com os tios.
13

 Segundo a revista Veja, Anderson nem 

                                                      
13

Disponível em:  http://www.freewords.com.br/esporte/anderson-silva-uma-historia-de-luta. Acesso em: 25 de 

setembro de 2013 
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sempre quis ser lutador de MMA. Antes de iniciar sua carreira dentro dos ringues ele tentou 

ser jogador de futebol, seu sonho era ser lateral-esquerdo
14

.  

 Anderson ganhou evidência no cenário esportivo após algumas lutas históricas, como 

por exemplo, em 2010 quando ganhou do norte-americano Chael Sonnen, nos Estados 

Unidos
15

. Outra luta importante na vida de Anderson foi em fevereiro de 2011 quando venceu 

Vitor Belfort. A partir daí The Spider, como gosta de ser chamado, passou a ganhar destaque 

na mídia brasileira e também mundial. Aqui no Brasil Anderson foi convidado para participar 

de diversos programas de TV, em diferentes emissoras. O lutador começou a participar de 

matérias exclusivas, contando sobre sua trajetória de vida e suas vitórias e fez participação em 

quadros consagrados de importantes programas da TV aberta, como por exemplo, no júri do 

quadro “Dança dos Famosos” do Domingão do Faustão, na Rede Globo.
16

 

O lutador tem uma característica que é sempre comentada, desde o início de suas 

aparições em programas de TV, a voz. Ao contrário do que se espera de um homem com 1,88 

de altura e 84 quilos
17

, Anderson tem uma voz fina que chega a ser comparada ao timbre de 

uma voz feminina. Apesar de ser alvo de brincadeiras por causa disso, o atleta não considera 

um problema e costuma “levar na esportiva” as piadas sobre sua voz.  

 

 

Figura 4: Anderson vence Chael Sonnen em uma luta acirrada em agosto de 2010 

Fonte: Fox Sports 
18

 

 

                                                      
14

Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/anderson-silva-reprovado-no-campo-aclamado-no-

ringue Acesso em: 18 de setembro de 2013 
15

Disponível em: http://terceirotempo.bol.uol.com.br/quefimlevou_interna.php?id=4731&sessao=f Acesso em: 
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Anderson Silva perdeu apenas cinco vezes e coleciona um total de trinta e três vitórias. 

Dessas, quatorze são consecutivas. Esse número de conquistas o torna um dos melhores 

lutadores de todos os tempos, sendo aclamado inclusive pelo presidente do UFC, Dana 

White
19

. Lutador de nível médio e pesado, Anderson teve sua última derrota em julho de 2013 

contra o norte-americano Cris Weidman. A luta foi bastante comentada no Brasil e no mundo, 

pois como de outras vezes, esperava-se a vitória do lutador brasileiro.  

 Após a derrota, Anderson passou por um momento delicado em sua carreira. O fato de 

o lutador ter apresentando atitudes atípicas à sua personalidade, enquanto lutava, acabou 

gerando uma quebra de imagem. Muitas pessoas acabaram ficando confusas sobre o real 

motivo que envolvia toda aquela situação, chegou a ser comentado uma possível venda do 

cinturão por parte do atleta. Outra questão que surgiu para tentar explicar o que havia ocorrido 

foi de que Anderson teria perdido a luta, pois não queria mais disputar. Nas redes sociais, 

milhares de fãs demonstravam indignação e repudia à atitude do lutador. Alguns dias após o 

ocorrido, Anderson veio a público, chorou, se mostrou arrependido e confirmou uma luta de 

revanche contra Weidman ainda no final do ano de 2013.  

Apesar de ter sido derrotado e ter perdido o cinturão de campeão do MMA, Anderson 

ficou em 5° lugar como atleta mais lembrado do Brasil na última pesquisa feita pela Nielsen 

Sports
20

, estando atrás apenas dos jogadores de futebol Neymar Jr., Pelé, Ronaldo Fenômeno 

e Ronaldinho Gaúcho. De acordo o analista de mercado da Nielsen Sports, Otávio Carvalho: 

“Tal posição lhe confere um grande destaque, uma vez que estamos no país do futebol e que o 

ranking é dominado por atletas dessa modalidade”.
21

  

Atualmente, o lutador é agenciado pela 9ine, agência do ex-jogador Ronaldo 

Fenômeno, que também cuida da carreira de outras importantes personalidades do esporte 

nacional como o jogador de futebol Neymar Jr. e o jogador de futsal Falcão. 

O lutador possui um contrato com o UFC que define o número de lutas que ele irá 

realizar pelo evento. O UFC foi criado por Rorion Grace e Arthur Davie em 1993, nos 

Estados Unidos. 
22

 Diferente do que é hoje, no inicio não havia muitas regras sendo apenas 

uma competição para definir a arte marcial mais eficaz. Com o tempo os combatentes 

tornaram-se mais completos e habilidosos e isso originou as artes marciais mistas, mais 
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conhecidas como MMA. Nesse tipo de luta vale tanto golpes em pé como técnicas de luta no 

chão. 
23

 Os combatentes não precisam seguir um único estilo de luta já que o esporte permite 

a utilização de várias modalidades. O UFC tornou-se o principal evento de MMA do mundo, 

organizando mais de 20 lutas por ano em diversos países. Ele é divido em sete classes de peso 

que variam de 57 a 120 kg.
24

  

 

 

3.3  Filmes publicitários selecionados  

 

3.3.1 “Quando você muda o estilo, tudo muda.” 

 

O filme publicitário “Quando você muda o estilo, tudo muda” do barbeador Philips foi 

criado pela agência Ogilyy e tem a duração de 35 segundos. Nele o atleta Anderson Silva 

interpreta um homem normal que esta prestes a fazer a barba e imagina que modificando o 

formato dela, poderá interpretar vários personagens. O lutador interpreta um cantor de ópera, 

um ator de filme de ação e um artista plástico, tudo fruto da sua imaginação. Após várias 

sugestões de personagens, Anderson é interrompido pela esposa e se mostra intimidado pela 

colocação da mulher, fragilizando a sua postura de “machão”.  
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Figura 5: Frames do filme publicitário “Quando você muda o estilo, tudo muda”. 

Fonte: A autora 

 

3.3.1.1 Philips25 

 

A Royal Philips é uma empresa focada em produtos da área da saúde e bem-estar, 

cuidados pessoais e cuidados domésticos. Com sede na Holanda, a Philips é considerada a 

líder na produção de produtos nas áreas onde atua. Conforme informações contidas no site da 

empresa, ela busca “fazer do mundo um lugar mais saudável e sustentável através de 

inovações”.  

 

A comunicação da nossa marca reflete nosso compromisso com a 

simplicidade. Cada execução demonstra como os diversos produtos da Philips 

aprimoram a vida das pessoas por meio de uma tecnologia que faz sentido. A 

tecnologia é criada com foco na maneira como elas vivem e trabalham. Tecnologia 

fácil de usar. Em outras palavras, tecnologia que é pura simplicidade. 

 

A Philips, de acordo com o site da empresa, tem como foco de comunicação abordar a 

simplicidade. A promessa básica da marca é a de “sense and simplicity”. Eles buscam 

compreender as necessidades e aspirações dos seus consumidores de forma íntima para que 

possam fornecer soluções que sejam inovadoras e ao mesmo tempo fáceis de usar.  
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3.3.2 “Anderson Silva em seu maior desafio: ser mãe por um dia” 

 

O filme publicitário “Anderson Silva em seu maior desafio: ser mãe por um dia” das 

lojas Magazine Luiza, foi criado pela Agência Casa, tem duração de 30 segundos e foi 

veiculado próximo ao Dia das Mãe, no mês de maio de 2013. Nele o lutador participa do 

desafio de desempenhar as atividades de uma mãe durante um dia. O lutador passa por várias 

situações com os filhos e termina o comercial sem sucesso ao exercer o papel de mãe.  
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Figura 6: Frames do filme publicitário “Anderson Silva em seu maior desafio: ser mãe por um dia”. 

Fonte: A autora 

 

3.3.2.1 Magazine Luiza26 

 

De acordo com o site da empresa, a loja Magazine Luiza foi criada em Franca, no 

interior de São Paulo, e hoje é uma das líderes no mercado de varejo nacional. Com mais de 

50 anos de história, a rede conta com 613 lojas distribuídas em 16 Estados do país. O slogan 

“Vem ser feliz!” é uma expressão da forma de pensar da empresa: 

 

 O estilo cordial e de respeito às pessoas, tradicional nas empresas familiares, e a 

excelência e profissionalismo, presentes nas grandes empresas, somam-se 

perfeitamente no Magazine Luiza, transmitindo aos clientes os benefícios de uma 

empresa competitiva, inovadora e ousada, que visa sempre o bem-estar comum. 
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4 CARACTERÍSTICAS DO ATLETA ANDERSON SILVA 

 

4.1 Características presentes no filme publicitário “Quando você muda o estilo, tudo muda.” 

 

O filme publicitário “Quando você muda o estilo, tudo muda.” parte do principio de 

que as pessoas que irão assistir à peça já conheçam o atleta Anderson Silva. Em nenhum 

momento é citado o nome dele ou é feito algum tipo de menção a sua participação em 

campeonatos de luta. 

Foram exploradas várias características do atleta. Em um primeiro momento, quando 

ele se imagina como um tenor de ópera, está sendo explorada uma das suas características 

mais fortes, a voz. O fato de ele interpretar um tenor e não outro tipo de cantor de ópera não é 

por acaso. O tenor, dentro das classificações dos naipes de vozes do canto lírico, é aquele que 

possui a voz mais aguda
27

. 

A voz de Anderson Silva é uma peculiaridade do atleta que está sempre sendo 

evidenciada em suas aparições públicas. A escala de voz do lutador é 188 hertz, e a escala de 

voz feminina vai de 150 a 250 hertz. De acordo com uma fonoaudióloga a voz de Anderson 

tem frequência vocal de uma voz de mulher
28

. 

Para interpretar um ator, foi escolhido um filme de ação em que Anderson mostra mais 

uma de suas características, ser um bom lutador. Na cena ele parece estar fugindo de alguém, 

quando é surpreendido por vários ninjas. Nesse momento ele demonstra agilidade e mostra 

um golpe de luta.  

Quando Anderson se imagina como um artista plástico, a expressão do rosto do atleta 

e a forma com que ele interpreta o personagem estão ligadas a outra característica peculiar do 

lutador, a sua sensibilidade. Anderson, apesar de ser um lutador, campeão de diversas lutas, 

transparece uma delicadeza sempre que está fora dos ringues. O atleta já chorou em diversos 

programas de TV ao falar de sua trajetória
29

 e sempre demonstra uma serenidade ao dar 

entrevistas e falar sobre questões pessoais. Além disso, Anderson também gosta de dançar. 
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Além de ter participado do clipe da música “Ainda bem”, com a cantora Marisa Monte (Fig. 

7), ele já dançou com o cantor Justin Bieber em uma entrevista no programa “Caldeirão do 

Huck” (Fig. 8) e costuma imitar o Michael Jackson em programas onde é convidado, como 

por exemplo, no programa “Altas Horas” (Fig. 9). Sendo assim, o fato dele se comparar a um 

artista plástico é porque, normalmente, pessoas que trabalham com arte são sensíveis.  

 

 

Figura 7: Anderson Silva dança com Marisa Monte no clipe “Ainda Bem”. 

Fonte: Site Youtube
30

 

 

 

Figura 8: Anderson Silva dança com Justin Bieber no Caldeirão do Huck 

Fonte: Site Youtube
31
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Figura 9: Anderson Silva imita Michael Jackson no “Altas Horas” 

Fonte: Site Youtube
32

 

 

Para a criação do filme publicitário “Quando você muda o estilo, tudo muda.” foi 

utilizada a estratégia de humor. Após Anderson demostrar que poderia decidir entre vários 

personagens qual gostaria de ser, a sua esposa aparece e o intimida dizendo que ele poderia 

ser um cozinheiro e o manda ir fazer o jantar. A situação acaba fragilizando a imagem que ele 

havia construído até ali. Essa situação de homens que são influenciados por suas esposas é 

bastante comum e quase sempre é motivo de piada.  

No caso desta peça, a utilização do Testemunhal pode ser percebida de duas formas. 

Em um primeiro momento, pode-se enquadrar o comercial em um testemunhal de pessoa 

famosa, conforme definição do CONAR (Pg.16), pois estão sendo utilizadas as peculiaridades 

de um lutador famoso. Nesse caso, Anderson Silva empresta a sua imagem, a sua voz, a sua 

sensibilidade e a sua facilidade de interpretação para facilitar a comunicação com o público. 

Fazendo uma conexão com as considerações abordadas por Shimp (2002) (Pg.16), pode-se 

perceber que existe uma compatibilidade entre o atleta Anderson Silva e o público-alvo e há 

também credibilidade e atratividade na imagem do lutador. A compatibilidade entre o lutador 

e o público-alvo, nessa peça, se dá através da imagem de “homem comum” que ele construiu. 

O fato do atleta ser casado, ter filhos e aparentar uma vida comum, faz com que o público-

alvo relacione a imagem dele ao uso do barbeador.  
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Por outro lado, para pessoas que não conhecem o atleta, pode-se definir o testemunhal 

deste filme publicitário como sendo de uma pessoa comum, de acordo com o CONAR 

(Pg.16). Pelo fato de não haver nenhum tipo de menção de quem seja o atleta, o comercial 

pode passar apenas o sentido de um homem comum que ao fazer a barba se imagina em 

diversas situações e que ao final é intimidado pela esposa.  

 

4.2 Características presentes no filme publicitário “Anderson Silva em seu maior desafio: ser 

mãe por um dia.” 

 

  O filme publicitário “Anderson Silva em seu maior desafio: ser mãe por um dia”, 

identifica o atleta logo no inicio da peça. Enquanto a locução em off  narra a situação que está 

prestes a acontecer, uma legenda surge para apresentar o lutador: “Anderson Silva campeão 

mundial de luta”.  

O comercial explora a imagem do atleta Anderson Silva interligando a postura dele 

como um lutador e como um pai de família. Logo no inicio da peça pode-se perceber que 

Anderson é colocado como um lutador que está entrando em um ringue. O fato de ele estar 

em um corredor, fazendo movimentos semelhantes ao de aquecimento, remete ao de um 

lutador minutos antes de uma luta (Figura 10). Dessa forma pode-se perceber que a imagem 

de campeão está sendo explorada.  

 

 

Figura 10: Entrada do Anderson Silva no UFC90 

Fonte: Site Youtube
33
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O atleta costuma ser fotografado sempre ao lado dos filhos e da esposa (Fig. 11), 

tornando a imagem de pai de família mais uma característica evidente. A partir do momento 

que ele desempenha as atividades de uma mãe de forma desajeitada, ele está representando 

um pai comum, que na maioria das vezes tem a mesma falta de habilidade nas atividades 

domésticas e com o cuidado dos filhos. 

 

 

Figura 11: Anderson passeia com a família. 

Fonte: Site IG
34

 

 

Neste filme publicitário, outra peculiaridade abordada é a tranquilidade do atleta. O 

lutador chegou a ser capa da revista brasileira Veja, em março de 2012, com o título de “O 

Gladiador Tranquilo” (Fig. 12). No comercial, Anderson se mantém calmo o tempo todo com 

relação às situações em que é colocado. Os filhos “abusam” da paciência do lutador em certos 

momentos e mesmo assim ele não demostra raiva ou algum sentimento de intolerância. Essa 

característica não é tão normal entre lutadores, seja qual for a modalidade.  
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Figura 12: Capa da revista Veja de março de 2012 

Fonte: Revista Veja
35

 

 

 

A estratégia utilizada é a de humor, pois as situações que aparecem ao decorrer do 

comercial são sempre engraçadas, mostrando quão desastrosa pode ser a atuação de um pai na 

função de mãe. Essa “dificuldade de ser mãe” foi a forma encontrada para mostrar que os 

filhos devem se preocupar com a escolha do presente para o Dia das Mães.  

Ao usar a estratégia de testemunhal nesse filme publicitário, percebe-se que o objetivo 

era o de apresentar o atleta Anderson Silva como tal. A partir do momento que ocorre a 

identificação do lutador no início da peça, mesmo quem não conhece a carreira dele irá saber 

que ele é um campeão e que está ali para participar de mais um desafio. Sendo assim, 

classifica-se esse filme publicitário como sendo um testemunhal de pessoa famosa, de acordo 

com a descrição do CONAR (Pg. 14).  
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5 GRUPOS DE ASPIRAÇÃO E IMAGEM PÚBLICA  

 

 A participação do lutador Anderson Silva nos filmes publicitários descritos 

anteriormente, se dá pelo fato do atleta ser considerado uma referência para milhares de 

pessoas. Conforme demonstrado no referencial teórico (Pg.17) os Grupos de Referência 

podem ser classificados de diversas maneiras de acordo com a influência que eles causam nos 

indivíduos. Nesse caso, especificamente, pode-se enquadrar o lutador Anderson Silva no 

grupo que Kotler chama de Grupos de Aspiração. Os Grupos de Aspiração, segundo o autor, 

são aqueles grupos aos quais o indivíduo aspira pertencer. As pessoas não convivem com o 

atleta de forma direta, mas aspiram ser como ele, fazer sucesso e ser reconhecido.  

 Pode-se perceber que a imagem pública do Anderson Silva foi criada a partir de 

fatores. De acordo com o referencial teórico, o conceito de imagem pública (Pg.16), segundo 

Gomes (2004), está relacionado ao que o individuo diz e o que é dito sobre ele. Dessa forma 

pode-se perceber que a imagem do atleta foi construída a partir do que ele fala e daquilo que a 

mídia fala sobre ele. Por ser um homem de origem humilde, que venceu na vida através do 

esporte, Anderson conseguiu criar a imagem de uma pessoa humilde que batalhou muito para 

chegar ao sucesso. Mesmo sendo uma celebridade, o atleta não costuma ser visto ostentando 

roupas e calçados de marca, ou joias, como é o caso da maioria dos jogadores de futebol 

quando alcançam a fama.  

 Conforme sugere Gomes (2004), ainda no referencial teórico, a imagem pública pode 

ser construída, mas também pode ser destruída e posteriormente reconstruída em um processo 

contínuo. Este aspecto pode ser percebido em um momento da vida de Anderson Silva, 

quando o atleta perdeu a luta contra o norte-americano Weidman, em julho de 2013. As 

pessoas, que até então o tinham como um herói, passaram a criticar a sua atitude. A mídia, 

que até o presente momento o colocava em uma posição de vencedor, passou a contestar a 

forma como ele havia perdido, contribuindo ainda mais para a indignação de milhares de 

pessoas. O atleta, por sua vez, esperou a “poeira baixar” e veio a público desculpar-se pelo 

ocorrido e comunicar uma luta de revanche contra o lutador norte-americano ainda no ano de 

2013. Dessa forma, o lutador tentou reconstruir a sua imagem e, aparentemente, tem tido o 

apoio dos fãs novamente.  

 Quando uma celebridade comete algo que é errado aos olhos do público, isso acaba 

prejudicando as marcas que estão envolvidas com a imagem da mesma. Por isso é preciso 

cuidado ao escolher uma celebridade. No caso do Anderson Silva uma questão que tem 

contribuído para o processo de reconstrução de imagem é o fato de que o atleta sempre teve 
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uma imagem positiva perante o público. No entanto, desde a derrota na luta de julho de 2013, 

Anderson não apareceu mais em comerciais novos na TV aberta e dificilmente aparece em 

algum programa.  O único comercial que continuou veiculando após a luta foi o da Renault 

em que Anderson participa com outros lutadores e não tem tanta evidência. Essa estratégia de 

“tira-lo de cena”, possivelmente foi pensada pela agência 9ine que cuida da imagem do atleta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa buscou identificar quais as características do atleta Anderson 

Silva são mais utilizadas pelas marcas. A partir da escolha de dois filmes publicitários em que 

o lutador apareceu, foi feita a descrição dos mesmos e a identificação das características de 

acordo com matérias que veicularam na mídia, sobre o atleta.  

 No primeiro filme publicitário do barbeador Philips, foi possível perceber que a 

utilização do lutador não era com o intuito de vincular a imagem da marca com a de campeão. 

Ao contrário disso, o atleta foi comparado a um homem comum que faz a barba, que gosta de 

se autoafirmar e que ao mesmo tempo obedece às colocações da esposa. Pode-se perceber 

também várias características da personalidade do lutador, pelo menos daquela que é passada 

através da mídia. Foram utilizadas peculiaridades como a voz fina e a sensibilidade através de 

comparações que o próprio Anderson fazia a seu respeito.  

 Já o filme publicitário da Magazine Luiza utilizou a imagem do lutador como 

campeão. Toda a peça girou em torno do fato de Anderson Silva ser um campeão de lutas. 

Desde o início o comercial procurou mostrar que as situações que iriam ocorrer seriam um 

desafio para o atleta. Dessa forma, deu-se a entender que as tarefas desempenhadas pelas 

mães são difíceis e que por esse motivo a escolha do presente para o Dia das Mães deveria 

dispor de uma atenção especial. Nesse filme também foram apresentadas características da 

personalidade do lutador. A calma foi uma delas. 

 A partir da realização desta pesquisa, foi possível perceber que a imagem pública de 

uma celebridade é construída através de vários fatores. Mesmo se o atleta mundialmente 

conhecido Anderson Silva não fosse um homem calmo, pai de família, engraçado, etc., essa 

foi a imagem que ele construiu perante o público. A forma como ele age publicamente, o que 

ele fala em entrevistas e a forma como a mídia em geral o apresenta, é o que contribui para a 

criação dessa personalidade que as pessoas conhecem.  

 Entre os aspectos identificados pela pesquisadora, está a utilização do humor em peças 

publicitárias em que houve a participação do atleta Anderson Silva. Após desenvolver uma 

pesquisa sobre a participação do lutador em comerciais de TV, principalmente, constatou-se 

que, normalmente, a utilização da imagem dele está associada à estratégia de humor. Isso 

ocorre, possivelmente, pelo contraste da imagem física do atleta e o esporte que ele pratica 

com a personalidade e a voz fina que ele possui. Pode-se dizer que no universo das lutas, 

dificilmente será encontrado outro lutador com as peculiaridades identificadas em Anderson 



46 

 

Silva. Ele foge ao estereótipo comum dos lutadores e esse deve ser o principal motivo pelo 

qual o atleta conseguiu conquistar milhares de fãs e também a publicidade.  

 Com a identificação das características de Anderson Silva nos filmes publicitários 

selecionados, percebeu-se que quando uma marca escolhe uma celebridade para representar a 

sua imagem, ela também irá se apropriar das características da personalidade dessa pessoa 

famosa. Algumas agências de publicidade, como a Escala, por exemplo, têm um programa 

próprio para acompanhar a atuação das celebridades na mídia e dessa forma identificar quais 

são os famosos mais adequados para divulgar um produto ou uma marca
36

.  

 Acredita-se que este trabalho contribui com o cenário publicitário, pelo fato de 

explanar a respeito da utilização de celebridades em comerciais de TV, sendo está uma 

estratégia presente em cerca de 25% das campanhas veiculas nos últimos anos (Pg. 9). 

Espera-se com a realização desta pesquisa, que outros pesquisadores sintam-se instigados a 

estudar mais sobre o assunto e consigam, assim, identificar mais questões que envolvam a 

escolha de celebridades e a maneira como elas interferem nas marcas e nos produtos. A partir 

daí, com mais estudos a respeito do tema, irá se tornar mais claro aos profissionais de 

comunicação a utilização de celebridades e tudo o que envolve esta tomada de decisão. 

 É válido ressaltar que este trabalho auxiliou a pesquisadora a entender um pouco mais 

sobre várias questões que envolvem a escolha de uma celebridade e como esta decisão poderá 

influenciar na imagem da própria marca, uma vez que as características da pessoa são, de 

certa forma, confundidas com as características do que está sendo anunciado. Apesar de haver 

pouca bibliografia disponível acerca do tema proposto, acredita-se que foi possível 

desenvolver o trabalho conforme o sugerido inicialmente.  

  

  

  

 

 

 

 

 

                                                      
36

 Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/blogs-e-colunas/coluna/7_MIDIA+CIA . Acesso em: 05 de 

novembro de 2013 
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