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RESUMO 
 

 

A pesquisa investiga analiticamente, no contexto de uma rede social digital (RECUERO, 2009), 

em que medida a forma de apresentação da persona (MARK; PEARSON, 2001) e o 

relacionamento estabelecido entre quem codifica e quem decodifica as mensagens (HALL, 

2003) favorece o entendimento dessas mensagens e motiva a realização de ações concretas, para 

além do ato comunicacional na internet. A página da Prefeitura Municipal de Curitiba no 

Facebook - apelidada de Pref’s pelos usuários dessa rede social digital - constitui a persona do 

estudo de caso da dissertação de mestrado. A fanpage foi selecionada em função do sucesso 

alcançado a partir de 2014 (com fãs inclusive entre moradores de outras localidades, que seguem 

as postagens realizadas e fizeram-na ter mais seguidores do que páginas de capitais com número 

maior de habitantes). As postagens, elaboradas e publicadas por uma equipe multidisciplinar, 

alcançam números expressivos de interações (KOOPMANS, 2004) com seus usuários, ainda que 

não haja investimento financeiro em publicidade no Facebook por parte da Prefeitura curitibana. 

O principal objetivo desta pesquisa é apresentar e analisar a concretização de ações propostas 

pela Pref’s por meio do relacionamento estabelecido em redes sociais digitais. A dissertação 

aborda a formação da persona, a utilização de teorias comunicacionais que possibilitaram atingir 

um número expressivo de pessoas por meio da propagação de mensagens (JENKINS; GREEN; 

FORD, 2014), além de apresentar estudo de casos em que é possível constatar a concretização 

das ações. O corpus analisado envolve postagens que, durante os anos de 2014 / 2015, requeriam 

dos usuários não apenas ações na própria Internet, mas também sua materialização na vida 

prática (como realização de doações ou participação em ações sociais e campanhas de 

conscientização), estabelecendo assim um processo de comunicação e relacionamento que 

ultrapassa as “fronteiras” da Internet, aparentemente culminando com a aproximação entre 

cidadãos e instituição. 
 

Palavras-chave: Relacionamento. Redes Sociais Digitais. Codificação/Decodificação. 

Ressonância. Interação. 
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ABSTRACT 
 

The research investigates analytically in the context of a digital social network (RECUERO, 
2009), to what extent the presentation of persona (MARK: PEARSON, 2001) and the relationship 
established between those codes and who decodes messages (HALL, 2003 ) favors the 
understanding of these messages and motivates the implementation of concrete actions, in addition 
to the communicational act on the internet. The page of the Curitiba City Hall on Facebook - 
dubbed Pref's by users of this digital social network - is the persona of the case study dissertation. 
The fanpage was selected due to the success from 2014 (with fans even among residents of other 
localities, following posts held and made it have more followers than the capital pages with more 
inhabitants). Posts drawn up and published by a multidisciplinary team, reach significant numbers 
of interactions (KOOPMANS, 2004) with its users, although there is no financial investment in 
advertising on Facebook by the Curitiba City Hall. The main objective of this research is to present 
and analyze the implementation of actions proposed by Pref's through the established relationship 
in digital social networks. The dissertation discusses the formation of the persona, the use of 
communication theories that made it possible to reach a significant number of people through 
spreading messages (JENKINS, GREEN, FORD, 2014), as well as presenting case studies in 
which it is possible to verify the implementation of the shares. The analyzed corpus involves posts 
that during the years 2014/2015, requiring users not only shares in the Internet, but its 
materialization in practical life (as realization of donations or participation in social activities and 
awareness campaigns), establishing a process of communication and relationship that goes beyond 
the "borders" of the Internet, apparently culminating in the rapprochement between citizens and 
institutions. 

Key-words: Relationship. Digital Social Networks. Encoding / Decoding. Resonance. 

Interaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante o meu desenvolvimento profissional, a compreensão de como estabelecer 

um contato que minimiza incompreensões e proporciona uma experiência positiva com 

clientes sempre constituiu uma dúvida. Dentre as experiências que tive a oportunidade de 

vivenciar em minha carreira, que foi desde atendente de balcão, passando por profissional 

de telemarketing, vendedor, professor e, mais recentemente, empresário, o processo de 

atendimento sempre foi aquele que mais me encantou e intrigou1. Em todas as profissões 

que descrevi acima, o atendimento sempre esteve presente como um fator de 

diferenciação no processo de relação entre mim (e minhas funções) e o cliente com quem 

tratava. 

 Uma das inquietações recorrentes era a de que quando vamos a um restaurante 

cuja comida é excelente, porém o atendimento não é compatível com esta excelência, é a 

experiência do atendimento que prevalece e fica registrada na memória. Já se vamos a um 

local em que a comida não constitui um grande diferencial, porém a experiência do 

atendimento é surpreendente, ficaremos com aquela referência em nossas mentes. 

Quando fiz a opção por cursar um mestrado, esta inquietação motivou-me a elaborar um 

projeto que pudesse me proporcionar uma melhor compreensão das influências em uma 

relação institucional de um atendimento considerado como bom pelo senso comum. 

Como a comunicação se fez presente em minha vida devido a minha atuação profissional, 

buscar um objeto de estudo que me permitisse um desenvolvimento profissional, aliado 

ao desenvolvimento pessoal por meio da pesquisa se tornou um desafio. 

 Num primeiro momento, imaginava fazer um resgate histórico de todo o processo 

comunicacional desde o surgimento da Internet até as redes sociais, até mesmo porque 

minha primeira formação, em História, me provocava a conhecer mais sobre estes 

conceitos. Como é comum no desenvolvimento de uma dissertação, aos poucos a 

definição de um objeto de estudo, bem como a base de uma pesquisa foram se 

consolidando. Na busca por um objeto que pudesse me proporcionar desenvolvimento em 

vários caminhos, encontrar algo relacionado às redes sociais digitais se mostrou a opção 

mais viável.  

                                                            
1 Atualmente sou proprietário de uma agência de marketing digital que, dentre as diversas atividades, 

desenvolve ações e conteúdos para redes sociais. Todavia, meu desenvolvimento profissional esteve 

relacionado ao atendimento de clientes sejam eles pela empresa e por outras experiências que acumulei em 

minha carreira, principalmente como coordenador de um call center, ou como professor de história, 

atividade que exerci por cerca de 10 anos. 
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 Desta forma, observando a atuação de diversas empresas na Internet, uma 

instituição me chamou a atenção devido ao grande sucesso que alcançava com sua página 

no Facebook. Tratava-se da Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio de sua fanpage 

que conquistava fãs por todo o Brasil com postagem inovadoras e divertidas que a 

transformaram num case de sucesso rapidamente. Optei então por estudar esta página 

que, aparentemente, oferecia uma possibilidade de unir minha atuação profissional em 

redes sociais com a minha inquietação relacionada ao processo de atendimento, uma vez 

que, reconhecidamente, esta página da Prefeitura alcançou milhares de fãs devido a sua 

atuação. Estava assim definido meu objeto de estudo. 

 A página do Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba se tornou uma das 

páginas mais conhecidas do Brasil devido às postagens nela publicadas. Sua aceitação foi 

tamanha que recebeu inclusive o apelido carinhoso de Pref’s (nome que explicaremos no 

decorrer da dissertação).  

Iniciada no ano de 2013 (BORBA, 2016), com o objetivo de abrir mais um canal 

de comunicação com os munícipes curitibanos, tal página teve no ano de 2014 uma maior 

exposição nacional devido ao desenvolvimento de postagens e mensagens que se 

espalharam por todo o Brasil, atingindo fãs muito além das fronteiras da capital 

paranaense. Este destaque proporcionou à Prefeitura alcançar centenas de milhares de 

curtidas em sua página, número expressivamente maior do que todas as capitais do Brasil 

(inclusive de cidades que têm uma população maior do que a de Curitiba). Todo este 

sucesso se deu devido a uma conduta que até então não era percebida na atuação de outras 

capitais neste mesmo canal, com postagens que alcançavam milhares de interações 

(curtidas, comentários e compartilhamentos). Do fenômeno, o que mais me chamou a 

atenção foi o fato de estas postagens sugerirem um relacionamento com seu público, por 

meio de mensagens com conteúdo que parecia ser facilmente identificado por quem a 

acompanha, porém na maior parte das vezes com uma mensagem institucional vinculada. 

Foi pensando em como estas mensagens conseguiam alcançar seus objetivos 

institucionais que a problemática de minha pesquisa foi construída. 

 É importante destacar que a fanpage da Prefeitura de Curitiba, neste ano de 2016, 

(quando ocorre a finalização do trabalho de mestrado), foi retirada do ar devido a questões 

relacionadas à Lei Eleitoral, mais especificamente à lei 9.504/97, que estabelece as 

normas para as eleições; todavia, esta lei não veda explicitamente o uso das redes sociais 

pela Prefeitura, até porque a legislação é anterior à própria existência dessas redes sociais 

digitais. O conteúdo da lei determina que os órgãos públicos não podem “autorizar 
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publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos federais, estaduais ou municipais”, exceto em casos de “grave e urgente 

necessidade pública”. Visando atualizar a legislação, uma resolução do Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), de 2015, determinou a suspensão dessas publicações na Internet durante 

o período eleitoral. Assim, a “Prefs”, foi retirada do ar. Segundo o coordenador de Internet 

e mídias sociais da Prefeitura, Álvaro Borba (2016) cada canal digital da Pref’s saiu do 

ar de acordo com as especificidades da rede social em questão2. O Facebook, por 

exemplo, oferece uma opção de “congelar” a página – ela segue existindo, mas não pode 

ser visualizada pelos usuários (no caso do Twitter, todo o conteúdo da conta vinculada à 

Pref’s foi apagado definitivamente). Com o fim do período eleitoral, a página tende a 

voltar a existir com os mesmos seguidores e com o histórico intacto.  

Havia um certo risco de que a página não retomasse sua atividade antes da defesa 

desta dissertação. Por esta razão, o conteúdo necessário para o projeto foi compilado (em 

formato print screen) antes da retirada do ar da fanpage. Mesmo com a republicação da 

página3, preferimos manter as referências que havíamos compilado, anteriormente à 

pausa em função do período eleitoral, no mesmo formato mencionado anteriormente. 

Em um processo de comunicação digital, mais especificamente em uma rede 

social, um dos principais objetivos é o de conversar com pessoas, ou seja, abrir “uma 

porta” de comunicação entre uma empresa/instituição e seu público (GABRIEL, 2010). 

Desta forma, abordaremos durante a dissertação conceitos como o de interação, que 

aparecerá nesta pesquisa em dois contextos distintos: o primeiro deles diz respeito ao 

relacionamento entre uma instituição e as pessoas (aqueles que necessitam dela, por 

exemplo). Nesta abordagem, a interação tem um significado de participação, sendo, 

então, a efetivação da relação entre as duas partes envolvidas. A “ideia de interação 

também traz a dimensão prática do agir de um indivíduo” (FRANÇA; SIMÕES, 2015). 

Para esta pesquisa, este conceito terá maior relevância, uma vez que está diretamente 

ligado ao relacionamento. 

A outra proposta de interação que abordaremos durante a pesquisa tem relação 

com as ações executadas por uma pessoa quando em um ambiente de rede social digital. 

Trata-se de uma curtida, comentário ou compartilhamento de uma postagem. 

                                                            
2 Baseado em artigo publicado  no Jornal Paraná On-line. Disponível em: http://nrcm.net/prefsforadoar .  

Acesso em 30/07/2016 
3 A página retomou suas atividades no dia 01 de novembro de 2016, após o término do pe´riodo eleitoral 

na cidade de Curitiba. 

http://nrcm.net/prefsforadoar
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Dentre os vários canais disponíveis para consolidação deste processo, o Facebook 

merece um destaque pois, de acordo com Ime Archibong4 (2016), 8 em cada 10 pessoas 

que tem acesso à Internet no Brasil tem uma conta nesta rede social. As relações 

estabelecidas neste canal digital possibilitam que tanto uma empresa fale com seu público 

como também o caminho contrário; ou seja, o público, procurando interagir com a 

empresa, também seja percebido. Todavia, percebi neste processo algo pelo qual valia a 

pena dedicar uma investigação. Especialmente para analisar em que medida o bom 

relacionamento conquistado pela Prefeitura, por meio de sua página no Facebook, 

possibilitava que o processo comunicacional acontecesse de forma concreta. Ou seja, em 

que medida a população que interagia com as postagens da página, de fato reconhecia as 

mensagens institucionais contidas nas postagens ao ponto de materializar ações 

relacionadas às postagens. 

Desta forma, o que esta pesquisa visa mostrar é que mesmo por meio da conquista 

de um relacionamento intenso e reconhecidamente positivo com seu público por meio do 

Facebook, a Prefeitura consegue estabelecer um processo comunicacional que é 

assimilado pelas pessoas que a seguem, culminando com a concretização de ações 

práticas pelos seus seguidores. 

Vale observar que se considera aqui que em sociedades democráticas a 

comunicação ocupa o eixo central, pois existe a necessidade do acesso à informação 

voltada à construção da cidadania. A própria noção de cidadania, compreendida de forma 

mais ativa, participativa, como o livre exercício de direitos e deveres, só se torna possível 

quando se tem acesso à informação (GARCIA, 2008). Neste contexto, Lima (2010), 

baseado no estudo da Politéia de Aristóteles, afirma: “Ser cidadão, no sentido de exercer 

a cidadania, implica participação numa das magistraturas instituídas na pólis. Cidadãos 

são todos aqueles que participam do poder soberano que é exercido plenamente em vista 

do bem-viver da pólis” (2010, p. 99). 

Para ilustrar a concretização de ações são apresentados casos que parecem ter se 

materializado em função de um bom relacionamento em uma rede social digital. Este 

estudo identifica então resultados reais, que foram contabilizados não apenas pela Pref’s, 

mas também por ações concretas, além da cobertura da imprensa local e nacional por 

meio de seus canais digitais e até mesmo veiculados em programas televisivos. 

                                                            
4 Archibong  é diretor, Strategic Partnerships do Facebook. A referência é baseada em uma palestra 

ministrada por ele na Campus Party 2016. Esta mesma referência será utilizada novamente no decorrer da 

dissertação. 
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O método do estudo de caso utilizado constitui uma abordagem qualitativa e é 

frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos organizacionais, apesar 

das críticas que ao mesmo se faz, considerando-se que não tenha objetividade e rigor 

suficientes para se configurar enquanto um método de investigação científica. Segundo 

Yin (2001) e Fachin (2001), estas questões podem estar presentes em outros métodos de 

investigação científica se o pesquisador não tiver treino ou as habilidades necessárias para 

realizar estudos de natureza científica; assim, não são inerentes ao Método do Estudo de 

Caso.  

Além do estudo de caso, fizemos também a opção metodológica de realizar uma 

revisão bibliográfica que permitisse embasamento teórico para compreender as ações 

desenvolvidas pela Pref’s. 

Pudemos definir nesta pesquisa, 3 bases teóricas que irão nos nortear no 

desenvolvimento da dissertação. São elas: O modelo de Codificação e Decodificação 

(HALL, 2003), a noção de Legitimidade, Visibilidade e Ressonância (KOOPMANS, 

2004) e Propagabilidade (JENKINS; GREEN; FORD, 2014). Destas teorias destacadas, 

a de Koppmans (2004) é a que baseia as ações da Pref’s conforme nos foi informado em 

entrevista pelo responsável pelas ações da Pref’s (BORBA, 2016). As demais são 

propostas pelo autor desta dissertação para analisar conceitualmente o cenário. 

 O surgimento da Pref’s aconteceu no ano de 2013, numa tentativa da Prefeitura 

de se aproximar do seu público e também de utilizar o poder de propagação das redes 

sociais para transmitir assuntos relacionados à Prefeitura como campanhas, ações sociais, 

informações do dia a dia da cidade, dentre outras (BORBA, 2016). Todavia, foi no final 

daquele mesmo ano, por meio da criação de postagens mais ousadas, que acionavam o 

repertório de cultura pop dos seguidores da fanpage, e buscando interagir com as pessoas 

que frequentavam a página que a equipe que estava à frente dos canais digitais percebeu 

que poderia ter maior liberdade para criação de postagens que visassem atingir um público 

mais jovem e que reconhecesse os símbolos que eram utilizados para compor aquelas 

mensagens. Desta forma, no decorrer do ano seguinte, 2014, as postagens da Pref’s 

passaram a seguir um padrão que acabou conquistando milhares de seguidores. Assim, 

delimitei os anos de 2014 /2015 para as análises estabelecendo o recorte temporal deste 

projeto, pois também nesse mesmo ano é que a fanpage da Prefeitura conquistou 

reconhecimento nacional, sendo apontada por jornais, revistas e profissionais da área da 

Comunicação como um destaque no segmento. 

 Para desenvolver a dissertação, organizamos os capítulos da seguinte forma:  
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Capitulo 01 - O surgimento da Pref’s: Da criação da página institucional ao 

surgimento da persona de relacionamento. Neste capitulo, abordamos questões 

relacionadas à necessidade de uma instituição de se posicionar e se relacionar 

digitalmente. Autores como Gabriel (2010) e Martino (2014) nos auxiliaram na 

compressão de como uma rede social é constituída. Por fim, apresentamos a conceituação 

de persona e a importância de se constituir este conceito para se estabelecer um 

posicionamento em redes sociais. Quem nos auxilia para discutir esta questão são 

Margaret Mark e Carol Pearson (2001), que apresentam 12 arquétipos para constituição 

de uma marca.  

Capítulo 02 – O Desenvolvimento da Mensagem: Teorias comunicacionais que 

fazem parte do cotidiano da Prefs. Aqui a pesquisa se concentra no processo de 

construção de uma mensagem digital. Utilizamos as definições de Hall (2003), Jenkins, 

Green e Ford (2014) e Koopmans (2004) para compreender em que contexto uma 

mensagem pode ser criada para ser replicada nas redes sociais digitais. Os dois autores 

oferecem conceitos que possibilitam uma relação direta com a Pref’s. Neste capitulo 

também abordamos a questão do repertório; ou seja, uma mensagem terá um poder de 

alcance maior quando atingir o repertório do público que segue determinado canal. 

Utilizamos algumas postagens como exemplo para defender esta ideia. 

 Capitulo 03 - Mais que um post: A utilização do Relacionamento como forma de 

comunicação digital – neste capitulo trabalhamos o conceito de relacionamento associado 

ao Marketing de Relacionamento, tendência que vem tomando corpo nos últimos anos, 

principalmente com a utilização de redes sociais. Mackenna (1993), Peppers e Rogers 

(2004) contribuem para construir esta reflexão. Para mostrar como os relacionamentos 

são importantes, mesmo sendo frágeis na contemporaneidade, nos remetemos a Bauman 

(2004). Finalmente, Recuero (2009) nos auxilia a compreender a importância das 

interações para constituição de um relacionamento digital. Algumas postagens mais 

recentes (posteriores ao recorte temporal), que foram selecionadas com o objetivo de 

desenvolvimento de um artigo científico abordando temas relacionados, são também 

utilizadas como exemplo para ilustrar as questões da interação. 

 Finalmente, no Capítulo 04, A Concretização de Ações: estudos de caso de ações 

desenvolvidas pela Pref’s, analisamos 3 campanhas desenvolvidas na página, campanhas 

estas que nos permitiram ter dados para compreender em que medida o processo 

comunicacional ultrapassa os limites da Internet, influenciando também a vida prática (e 

habilitando a materialização de ações também fora da rede social digital). 
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 A primeira campanha que iremos utilizar como estudo de caso foi a que ofereceu 

uma grande repercussão, com o envolvimento de várias cidades por meio de suas 

fanpages. Estamos falando da campanha que ficou conhecida como Casamento 

Vermelho, em que a Prefeitura de Curitiba e a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiram se 

casar simbolicamente, convidando as pessoas para que fossem padrinhos desta união; o 

presente de casamento sugerido foi uma doação de sangue em massa. A campanha acabou 

gerando desdobramentos positivos, uma vez que empresas se aproveitaram da situação 

para “presentear” a cidade com diversas ações que foram desde a pintura de grafites 

temáticos até a doação de tênis para crianças carentes. 

 A segunda campanha que analisamos envolve uma ação idealizada pela Pref’s 

para incentivar a doação de medula óssea. Ela foi iniciada quando um cidadão solicitou, 

por meio das mídias sociais, o apoio da Prefeitura de Curitiba para divulgar a necessidade 

urgente de doação de medula óssea para salvar um menino que gostava de super-heróis; 

tratava-se de Enzo, portador da chamada Anemia de Falconi (enfermidade que provoca 

um tipo de leucemia). O jovem passou por dois transplantes de medula, mas, infelizmente, 

faleceu. Para homenagear o jovem Enzo a Pref’s lançou a campanha Enzo Day, que tinha 

como objetivo alcançar o maior número possível de cadastros de pessoas para doação de 

medula óssea. A campanha sensibilizou milhares de pessoas, tendo conquistado 

resultados significativos (principalmente para aqueles que necessitam deste tipo de 

transplante). 

 A terceira ação que analisamos nesta pesquisa também é relativa, de certo modo, 

a doação de sangue; ela ilustra o alcance que uma rede social digital pode ter e a 

velocidade da circulação de informação na Internet. Nessa campanha, a Pref’s divulgou 

um chamado para encontrar uma pessoa que era doadora de sangue e detinha um tipo de 

sangue raro. A necessidade veio de uma cidade de Minas Gerais que, por meio do 

hemobanco do Paraná, solicitou que uma determinada pessoa, habitante de Curitiba 

(cadastrada no banco de dados nacional como doadora especial) fosse encontrada. A 

Pref’s entrou nesta busca divulgando na fanpage uma convocação para encontrar tal 

pessoa. Cerca de 15 minutos após a publicação, a pessoa foi encontrada e foi possível 

ajudar a salvar uma vida em Minas Gerais. 

 A escolha destas ações, todas elas relacionadas a questões de saúde se deu, 

principalmente, devido ao grande apelo sentimental que o tema  envolve observando que 

geralmente os pedidos de doação de sangue e medula ficam restritos a ambientes 

familiares que, em uma necessidade, espalham entre conhecidos a convocação para ajudar 
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uma pessoa próxima que necessita de tal ajuda. Desta forma, estas ações nos permitirão 

abordar o poder do alcance estabelecido pelo relacionamento da Pref’s, além de nos 

ajudar a perceber de que forma esse relacionamento, estabelecido entre a fanpage e seu 

público, proporciona a concretização de um processo comunicacional. 
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1 - O SURGIMENTO DA PREFS: DA CRIAÇÃO DA PÁGINA 

INSTITUCIONAL AO SURGIMENTO DA PERSONA DE 

RELACIONAMENTO 

 

Diversos acontecimentos fazem parte do cotidiano de uma cidade. Questões 

relacionadas a saúde, educação, segurança dentre outras ações presentes em um 

município supostamente devem chegar ao conhecimento dos cidadãos para que estes 

possam interagir com o dia a dia do município. O processo de transmissão deste tipo de 

informação passa por uma transformação, devido à utilização de canais digitais para a 

propagação deste tipo de informação. Em um passado recente, para saber o que acontecia 

em uma determinada cidade, era necessário acompanhar os veículos de comunicação 

(como jornais impressos, rádios e, no caso de cidades maiores, a televisão), além, 

obviamente, da possibilidade de dirigir-se pessoalmente até a sede da Prefeitura. Na 

atualidade, principalmente após o advento da Internet, estas instituições dispõem de 

outros canais como sites e redes sociais em que podem manter um contato mais próximo 

com seus munícipes.  

Neste capítulo iremos abordar a criação de um destes canais digitais pela 

Prefeitura Municipal de Curitiba, e como este processo vem contribuindo para estabelecer 

uma imagem, que pode ser considerada positiva, da cidade (o que tem proporcionado 

reconhecimento, inclusive de moradores de outras localidades, pelas ações desenvolvidas 

nas redes sociais). 

 

1.1 – INSTITUIÇÕES E REDES SOCIAIS 

 

A contemporaneidade tem sido apresentada e referenciada como sendo da 

sociedade da informação.  

 
A desmassificação da civilização, que reflete e intensifica os meios de 

comunicação, traz com ela um enorme salto na quantidade de informação 

que todos trocaremos uns com os outros. E é este aumento que explica por 

que estamos nos tornando uma ‘sociedade de informação’. (TOFFLER, 

2014, p. 172) 

 

Podemos dizer que a afirmação do autor, mesmo tendo sido desenvolvida na 

década de 1980 (quando da publicação da primeira edição de sua obra), continua valendo, 

principalmente à medida que inovações tecnológicas se tornaram mais acessíveis às 

pessoas contribuindo, assim, para que este processo ganhasse volume. Castells (1999) 
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utiliza o termo informacionalismo, conceito pelo qual descreve que as tecnologias 

assumem um papel de destaque em todos os segmentos sociais, permitindo o 

entendimento da nova estrutura social (sociedade em rede) na qual a tecnologia da 

informação é considerada uma ferramenta indispensável na manipulação da informação 

e construção do conhecimento pelos indivíduos, pois “a geração, processamento e 

transmissão de informação torna-se a principal fonte de produtividade e poder” 

(CASTELLS, 1999, p.21). 

Tem-se afirmado que vivemos em um mundo conectado, que nos apresenta 

possibilidades de aproximação entre pessoas por meio da comunicação digital. O uso de 

canais de relacionamento que surgem com frequência permite assim que pessoas se 

conectem por meio de suas afinidades, ou apenas por fazerem parte de uma rede social 

digital. O surgimento de plataformas de relacionamento no meio digital são um bom 

exemplo de como estamos vivenciando uma era de maior volume de produção de 

informação. Muitas das pessoas que fazem parte destas redes se tornam produtores de 

conteúdo em potencial, disponibilizando conteúdos de todos os tipos e formatos. Toda 

esta informação é criada e compartilhada visando o relacionamento entre as partes que 

participam de determinado canal.  

Mas, afinal, o que significa fazer parte de uma rede social? De fato, estes 

ambientes de relacionamento não surgiram com o advento da tecnologia: elas fazem parte 

da vida dos seres humanos há mais de 3 mil anos, desde que homens se sentavam à beira 

de uma fogueira para conversar e contar como havia sido seu dia (GABRIEL, 2010). O 

que mudou em relação ao contexto em que vivemos nos anos 2010 foi “a abrangência e 

difusão de redes sociais conforme as tecnologias de comunicação interativas foram se 

desenvolvendo” (GABRIEL, 2010, p. 193). A autora não se refere especificamente ao 

segmento digital, mas sim a tecnologias como a escrita, correios, telégrafos e, os mais 

recentes, computador e Internet. Desta forma, fazer parte de uma rede social é estar 

conectado com outras pessoas, se relacionar com elas por meio de afinidades, interesses, 

lazer ou informação. 

Redes sociais primitivas, por assim dizer, eram limitadas por diversos fatores 

como a escrita (uma vez que eram poucas pessoas que tinham a habilidade de 

conhecimento para leitura) e a geografia que impedia o relacionamento entre pessoas que 

estivessem distantes umas das outras. Hoje, com as redes sociais digitais estas barreiras 

foram derrubadas por aqueles que a utilizam, na medida que podemos nos relacionar com 

pessoas em qualquer lugar no mundo. Mesmo a barreira da escrita pode ser superada se 
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considerarmos que temos à disposição tecnologia que nos permite utilizar recursos de 

áudio e vídeo para interagir com pessoas utilizando tais redes. Assim, segundo Martha 

Gabriel (2010) “ a essência das redes sociais é a comunicação, e as tecnologias são 

elementos catalisadores que facilitam as interações e o compartilhamento 

comunicacional” (p. 194).  

Na atualidade existem diversas redes sociais para estabelecimento de 

relacionamento entre pessoas com interesses em comum. Conforme o mercado de 

comunicação digital cresce, surgem novas possibilidades de interação baseadas em nichos 

de mercado, fazendo com que pessoas estejam vinculadas a determinada rede levando em 

consideração as afinidades que tenham por assuntos tratados naquele espaço. Mesmo com 

a diversidade de canais e segmentos, uma destas redes sociais digitais é a que tem gerado 

maior destaque, na medida que milhões de pessoas em todo o mundo fazem parte dela. 

Falamos aqui do Facebook. Até o momento que vivemos, em 2016, nenhuma rede de 

relacionamento virtual teve um alcance tão significativo como esta. É possível fazer esta 

afirmação considerando que dos 40% da população que tem acesso à Internet, mais de 

1/3, tem uma conta no Facebook5; ou seja, 1 em cada 3 pessoas que têm acesso à Internet, 

utiliza, de alguma forma, este canal para se socializar, compartilhar informações, fotos, 

vídeos e qualquer conteúdo que julguem relevantes. Este é justamente um ponto que o 

torna relevante, pois conteúdos criados para outros canais digitais como blogs e sites 

corporativos podem ser compartilhados também no Facebook, para que seus amigos 

possam interagir com estas postagens, o que proporciona um aumento significativo do 

alcance destes conteúdos.  

“Esta Rede é uma estrutura complexa de comunicação na qual vários nós 

interagem” (MARTINO, 2014, p. 100). Em seu livro Teoria das Mídias Digitais, Martino 

(2014) descreve que em uma rede social “cada pessoa é um nó. Cada página ou 

comunidade, por sua vez, é outro nó, e, finalmente, o site de uma rede social é o nó dos 

nós” (MARTINO, 2014, p.100). Partindo dessa afirmação, podemos dizer que redes 

sociais se tornam um grande aglutinador de pessoas. Assim, utilizar estas redes é uma 

forma de se comunicar com o indivíduo, atingindo cada vez mais nós e, 

consequentemente, espalhando ainda mais a informação.  

Todavia, estes canais não servem especificamente para comunicação entre 

pessoas; eles têm sido utilizados também por instituições como forma de se aproximar de 

                                                            
5 Facebook supera estimativa de receita de analistas; usuários já são 1,4 bi. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/01/1581963-facebook-supera-estimativa-de-receita-de-analistas-usuarios-ja-

sao-14-bi.shtml Acesso em 29/05/2015 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/01/1581963-facebook-supera-estimativa-de-receita-de-analistas-usuarios-ja-sao-14-bi.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/01/1581963-facebook-supera-estimativa-de-receita-de-analistas-usuarios-ja-sao-14-bi.shtml
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seu público e, assim, estabelecer um relacionamento. Para esta pesquisa, é importante 

definir o que será considerado como relacionamento. Para isso, utilizaremos os conceitos 

de Peppers e Rogers (2004) que abordam o tema definindo que 

um relacionamento implica em reciprocidade. Para que qualquer 

‘estado de coisas’ possa ser considerado um relacionamento, ambas 

as partes têm de participar e estar ciente da existência da relação. 

Isto significa que as relações devem inerentemente ser de duas vias 

na natureza. Isso pode parecer senso comum. Você não pode ter um 

relacionamento com outra pessoa se ela não tem um relacionamento 

com você. (2004, p. 36) 

 

Quando falamos de uma ação institucional para uma empresa se aproximar de seu 

público, nos remetemos ao conceito de Marketing de Relacionamento. Mackenna (1993) 

sugere que esta modalidade do marketing pressupõe a interação e a conexão entre 

consumidores e empresas, de forma que os primeiros possam participar do processo de 

organização e planejamento de produtos e serviços dos segundos. Estes conceitos serão 

novamente abordados e discutidos no capítulo 3 desta pesquisa, quando então 

mostraremos de maneira mais detalhada as relações deste tema com esta dissertação. 

O relacionamento é um conceito chave para esta pesquisa, principalmente pelo 

fato de que é por meio dele que uma instituição pública vem se comunicando com seu 

público. A referida instituição é a Prefeitura Municipal de Curitiba que, por meio de uma 

página oficial criada no Facebook para se relacionar com seus munícipes, alcançou 

resultados significativos no que se refere a atingir seu público, estabelecendo assim um 

relacionamento entre as partes. Contudo, conforme mencionado, para que haja um 

relacionamento entre uma instituição (ou empresa) e as pessoas que a seguem é necessário 

que exista uma interação entre elas. 

Alguns autores apresentam conceitos que contribuem para a compreensão do que 

significa uma interação, compreensão esta que irá nos acompanhar no decorrer da 

dissertação. Alex Primo (2007) aborda o tema, direcionando seu conceito ao ambiente 

social: “a interação social é caracterizada não apenas pelas mensagens trocadas (o 

conteúdo) e pelos interagentes que se encontram em um dado contexto (geográfico, 

social, político, temporal), mas também pelo relacionamento que existe entre eles” (p.7). 

O autor ainda aponta uma diferença entre a interação e a comunicação que julgamos 

importante destacar: “Entendendo que interação é ‘ação entre’ e comunicação é ‘ação 

compartilhada’, quer-se estudar o que se passa entre os participantes da interação, aqui 

chamados de interagentes” (PRIMO, 2007, p. 56). A ideia de interação também traz a 

dimensão prática do agir de um indivíduo, que é movido pela orientação do outro. França 
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e Simões (2015) defendem que uma interação envolve “uma ação conjunta, 

compartilhada, reciprocamente referenciada: uma inter-ação” (p. 168). O conceito 

designa, assim, uma situação em que não apenas os atores interagem, mas também 

definem o quadro da ação e o sentido da interação. Goffman (2002) define que a interação 

é entendida como a influência mútua de indivíduos sobre as condutas uns dos outros em 

determinada situação e são as múltiplas interações em que estes se engajam que 

constituem a vida social. 

As organizações, na contemporaneidade, tendem a buscar novos modos de 

relacionamentos com seus públicos para fidelizá-los e inseri-los num clima de interação 

colaborativa na construção de produtos e propagação das marcas pelas redes sociais 

digitais. Esta necessidade não é diferente em um ambiente de uma instituição pública 

como a Prefeitura Municipal de Curitiba. A busca pela relação com o público de uma 

cidade faz parte dos desafios da comunicação pública. Apenas informar os munícipes dos 

ocorridos de uma cidade não é suficiente. É necessário também proporcionar que haja a 

participação pelo mesmo processo comunicacional.  

Comunicação pública, então, deve ser compreendida com sentido 

mais amplo do que dar informação. Deve incluir a possibilidade de 

o cidadão ter pleno conhecimento da informação que lhe diz 

respeito, inclusive aquela que não busca, por não saber que existe, a 

possibilidade de expressar suas posições com a certeza de que será 

ouvido com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de 

obter orientação, educação e diálogo. (DUARTE, 2007, p.64) 

 

A consolidação deste novo formato da comunicação pública vai de encontro com 

o que tem se chamado de e-participação6 (SAMPAIO, 2013); ou ainda de Democracia 

Digital, que pode ser assim definida: 

Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de 

dispositivos (computadores, celulares, smartphones, palmtops, 

ipads...), aplicativos (programas) e ferramentas (fóruns, sites, redes 

sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais de comunicação 

para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas 

e sociais do Estado e dos cidadãos em benefício do teor democrático 

da comunidade política (GOMES, 2011, p. 27-28) 

 

Este conceito é complementado por Sampaio (2013) quando afirma:  

o conceito de Democracia Digital, a nosso ver, está ligado à idéia de 

utilizações diversas da internet por cidadãos, atores da sociedade 

civil e da classe política formal, que podem fortalecer, incentivar ou 

fomentar diferentes valores democráticos em diversos níveis.(2013, 

p.60)  

                                                            
6 A letra “e” refere-se a “electronic” e vem antes do substantivo a ser denominado (participação).   
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As tecnologias de comunicação disponíveis permitem a exposição de problemas 

de cunho social, político, econômico e cultural, além da convivência com o novo, o 

diverso e a descoberta de diferentes modos de enfrentamento. Desse cenário, podem 

emergir espaços públicos parciais, livres de uma concepção política institucionalizada. 

“Nesse espaço virtual, estabelecem-se redes de debates, por área de interesse ou de 

conhecimento, que produzem e reproduzem sentidos, articulam, negociam e legitimam a 

diversidade temática, de valores, de necessidades e de conflitos do mundo off-line7” 

(GUEDES, 2010, p.12). Wolton (2003), apresentando uma lógica de democracia de 

massas, compreende o espaço público “[...]com um número bastante superior de atores 

interventores de forma pública, uma onipresença da informação, das sondagens, do 

marketing e da comunicação” (p.199). Este espaço refere-se também a sujeitos capazes 

de construir a própria opinião, que reconhecem o outro e acreditam no poder da 

argumentação, requerendo assim tempo para se formar. 

Mesmo havendo uma divergência de opiniões sobre quem faz parte deste espaço 

público, entendemos que o ponto de convergência é representado, na atualidade, pelos 

personagens, sejam eles da elite ou do povo, pois contribuem para o desenvolvimento das 

instituições por meio da informação; ou seja, participando do processo de propagação8 da 

informação e, por muitas vezes, por que não, criando situações em que não se tornem 

mais passivos, mas sim atores importantes em relação àquilo que acontece no meio 

público. No caso da Prefeitura de Curitiba, ao abrir seu canal no Facebook, abriu também 

uma possibilidade de conversa e interação com seu público que, se comparada aos meios 

tradicionais, não seria tão abrangente quanto no meio digital. Poder participar de uma 

questão pública no conforto de sua casa, por meio de comentários e compartilhamentos 

em uma rede social, possibilita um maior número de interações se comparado com 

aquelas em que é necessário se fazer presente. Mesmo existindo outros canais (telefone e 

físico), a agilidade de uma rede social mostra que é preciso inovar para atender esta nova 

demanda. Esta inovação se faz necessária uma vez que é preciso chamar a atenção do 

público que utiliza uma rede social digital como o Facebook. Para que uma postagem 

                                                            
7 A autora cria uma distinção em seu artigo entre o mundo off-line e on-line (virtual), porém não 

compactuamos com este conceito. Para esta pesquisa consideraremos que o virtual é uma extensão do 

mundo dito off-line, ou seja, são um contínuo. Este conceito é trabalhado por Daniel Miller, em co-autoria 

com Don Slater (2004), que abordam a continuidade entre os universos on-line e off-line em uma pesquisa 

realizada em Cibercafés em Trinidad.  
8 O termo propagação está relacionado a propagabilidade, conceito teórico que será abordado adiante 

nesta dissertação sob a ótica de (JENKINS; GREEN; FORD, 2014) 
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alcance um número de interações, é necessário que o conteúdo da mensagem provoque 

uma ação (curtida, comentário ou compartilhamento) de quem segue aquele canal. 

Se a ideia então é buscar novos modos de relacionamento, instituições públicas 

(como o caso da Prefeitura de Curitiba) tiveram que buscar alternativas que favorecessem 

a aproximação das instituições e seu público. Vivenciamos uma transformação midiática, 

que 

alcançou o seu ápice quando o indivíduo percebeu que ao invés de ficar 

exposto a mensagens emitidas de um único aparelho receptivo como a 

televisão, em que ele só recebia as mensagens, ele poderia ter acesso a 

diversas tecnologias portáteis como os celulares e computadores móveis, 

que não só lhe permitem receber mensagens como também produzir 

conteúdos e compartilhar com sua rede de amigos. (GONÇALVES, 2015 

p.122) 

 

 Desta forma, é preciso que aqueles que pretendam atingir determinado público 

falem a mesma língua dele. Ou seja, é preciso estabelecer uma espécie de sincronização 

de repertório em que o receptor da mensagem reconheça e se identifique com o conteúdo 

daquela determinada publicação (NETTO, 1996). Uma das alternativas para que isso seja 

possível é utilizar estratégias de marketing para que haja uma identidade institucional sem 

que esta estratégia afete a linguagem estabelecida (e reconhecida) por usuários dentro de 

determinada rede. No caso do Facebook, devido a questões técnicas, que limitam a 

exposição de páginas institucionais (empresas, instituições, pessoas públicas) naquela 

rede, cabe aqui uma explicação de como este processo funciona. 

 Muitos dos usuários que fazem parte da rede social Facebook tem como premissa 

utilizar o canal com o objetivo de se relacionar por meio de fotos, postagens de texto e 

vídeos.  Cada pessoa cria seu perfil pessoal (pessoa física) e procura se conectar com 

outras pessoas que estejam naquela rede. Uma vez que esta comunicação é estabelecida, 

o usuário passa a visualizar em sua tela, chamada de linha do tempo, postagens realizadas 

pelas pessoas com as quais ele estabeleceu conexão. O algoritmo da rede social estabelece 

que para que você veja o que acontece com seus “amigos”, é necessário que haja uma 

interação (curtida, comentário ou compartilhamento); desta forma, o algoritmo do 

Facebook identifica quem são os amigos que mais interagem com você (e vice-versa) 

estabelecendo, assim, um ranqueamento de postagens a serem exibidas na linha do tempo 

do usuário. Este algoritmo é conhecido como EdgeRank (O QUE É, 2016). Através deste 

índice, cada post que é publicado recebe uma pontuação que irá determinar qual será o 

seu grau de exposição. Se a pontuação é baixa, poucas pessoas irão vê-lo. Inversamente, 

se a pontuação é alta, maior é a distribuição do post e, consequentemente, maior será o 
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destaque dado a ele. Portanto, é este cálculo que determina, baseado no relacionamento 

ocorrido na rede, qual postagem deverá aparecer na linha do tempo das pessoas. 

 O Facebook oferece também a possibilidade de que empresas (pessoas jurídicas) 

criem uma página oficial, as chamadas fanpages, para que as pessoas possam interagir 

com uma marca, produto, serviço e até mesmo pessoas, se considerarmos como pessoa 

jurídica artistas que assumam um papel institucional na rede (POR QUE É, 2016). Apenas 

como exemplo ilustrativo, um determinado artista pode ter um perfil pessoal (pessoa 

física) em que se relaciona com amigos em sua intimidade e também uma Fanpage 

(pessoa jurídica) em que abre um canal de comunicação com seus fãs.  

Mesmo com esta possibilidade desenvolvida para empresas, a premissa do 

Facebook é que pessoas (físicas) se conectem; desta forma postagens entre estes tipos de 

perfis são privilegiadas. O algoritmo do Facebook restringe o alcance que postagens feitas 

pelas fanpages, tenham sobre os perfis particulares. Para estas páginas, o EdgeRank é 

ainda mais importante, pois somente por meio do relacionamento efetivo é que as 

postagens realizadas pelas instituições terão maior alcance de público. Apenas como 

complemento deste cenário, caso não seja estabelecido este relacionamento entre 

instituição e perfis pessoais, é por meio de investimento e mídia, ou seja, comprando 

espaços publicitários (no Facebook) que será possível alcançar um número maior de 

pessoas (QUANDO VALE, 2016). 

 Porém, qual a melhor forma para conseguir atingir pessoas, fazendo com que elas 

interajam com determinada página, garantindo assim um bom posicionamento de 

postagens? Para responder esta pergunta, profissionais de marketing digital utilizam 

estratégias distintas, como postagens em determinados horários (procurando estar 

presente nos horários em que o maior número de usuários está utilizando a rede social), 

identificação de público-alvo, utilização de postagens reconhecidas como sucesso na rede 

(fotos de animais, memes9, vídeos virais), tudo isso visando atrair a atenção do público. 

Uma destas estratégias, que faz parte do dia a dia de profissionais que atuam nesta área, 

é a criação de uma Persona. 

 

1.2 – A CRIAÇÃO DA PERSONA PREF’S 

 

                                                            
9 Os memes são postagens, na sua maioria imagens, que visam transmitir uma ideia. O termo foi criado 

Dawkins (2007) que e o definiu como uma unidade de informação (ideia ou comportamento), que é 

transmitida de cérebro para cérebro. 
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 O conceito de persona adotado neste trabalho vem da psicologia, mais 

especificamente de Carl Gustav Jung (2008). O autor, em um estudo direcionado ao que 

chama de inconsciente coletivo, desenvolve este conceito como sendo um dos arquétipos 

da personalidade humana. É possível entender um arquétipo como sendo um padrão 

herdado de comportamento ou emoção. Sua natureza é tal que nós o reconhecemos 

instantaneamente e somos capazes de lhe atribuir um significado emocional específico. 

A persona, por sua vez, inclui nossos papéis sociais, o tipo de roupa que escolhemos para 

usar e nosso estilo de expressão pessoal. O termo "persona" é derivado da palavra latina 

equivalente a máscara, e que se refere às máscaras usadas pelos atores no drama grego 

para dar significado aos papéis que estavam representando. As palavras "pessoa" e 

"personalidade" também estão relacionadas a este termo. 

 

Como seu nome revela, ela é uma simples máscara da psique 

coletiva, máscara que aparenta uma individualidade, procurando 

convencer aos outros e a si mesma que é uma individualidade, 

quando, na realidade, não passa de um papel, no qual fala a psique 

coletiva. (JUNG, 2008, pg.43) 

 

A persona apresenta aspectos positivos e negativos. Uma persona dominante pode 

abafar o indivíduo e aqueles que se identificam com sua persona tendem a se ver apenas 

nos termos superficiais de seus papéis sociais e de sua fachada. Jung (2008) chamou 

também a persona de "arquétipo da conformidade", pois a postura de uma persona é 

adequada em cada contexto social vivido. Entretanto, a persona serve para proteger o 

ego10 e a psique11 das diversas forças e atitudes sociais que nos invadem. É considerada 

também como um instrumento para a comunicação, uma vez que pode desempenhar um 

papel importante em nosso desenvolvimento positivo a medida que começamos a agir de 

determinada maneira, desempenhando um papel, permitindo assim ao nosso ego se 

adaptar gradualmente na direção da persona criada.  

Estes conceitos, aplicados à compreensão do ser humano vêm sendo utilizados 

como estratégica de comunicação digital, principalmente em trabalhos relacionados às 

redes sociais. Para que as pessoas que interagem com uma determinada página possam 

                                                            
10 O Ego: é sua noção de individualidade, como você se percebe, de acordo com suas experiências através 

de sua cultura, da educação que recebeu e de seu corpo físico (Livro da Psicologia, 2012, p.95) 
11 A psique, segundo Freud, assemelha-se a um iceberg, com áreas de pulsões primitivas, o id, oculta no 

inconsciente, o Ego que lida com o pensamento consciente e o supergo, que é a voz crítica e julgadora 

(Livro da Psicologia, 2012, p.96) 
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reconhecer e se identificar com esta página, utiliza-se o conceito de Persona da Marca12 

(MARK; PEARSON, 2001) 

 A criação da persona de uma marca tem como objetivo dar um caráter humano e 

estabelecer uma personalidade virtual de instituições (pessoas jurídicas). Desta forma, é 

possível criar uma aproximação com seu público sem que isso signifique, 

necessariamente, que exista uma relação comercial entre as partes. Com a criação da 

persona da marca, esta passa a ser representada e, consequentemente, percebida pelo 

público de forma mais espontânea e informal. Este processo foi utilizado frequentemente 

por ações publicitárias antes mesmo do advento da Internet, como uma forma de 

aproximar as marcas (produtos e serviços) de seu público consumidor. Os canais digitais 

se apropriaram deste conceito como forma de estreitar relações entre páginas (sites, 

fanpages, canais do youtube) e seus seguidores. 

Recuero (2009) destaca: “Sites de redes sociais foram definidos por Boyd & 

Ellison (2007) como aqueles sistemas que permitem (i) a construção de uma persona 

através de um perfil ou página pessoal; (ii) a interação através de comentários; e (iii) a 

exposição pública da rede social de cada ator” (p. 102). Desta forma, podemos entender 

que a construção de uma persona se faz necessária às marcas que pretendem estar na rede 

e, assim, interagir, compartilhar e trocar conteúdos com seus respectivos públicos. A 

personificação das marcas tem como principal objetivo alcançar o engajamento13 de seus 

seguidores. Ao assumir um papel, a organização se desprende de uma imagem 

inalcançável e rígida, passando a ser vista como “humana”, uma vez que a ela é atribuída 

uma personalidade. 

 Antes das redes sociais, as empresas, de um modo geral, apenas expunham seus 

produtos, procurando se destacar por preço, algum tipo de exclusividade ou 

posicionamento de mercado. Era muito difícil que uma pessoa conseguisse interagir 

diretamente com a marca, conversar com ela. Mesmo que departamentos de atendimento, 

como os SAC’s (serviço de atendimento ao consumidor) fossem disponibilizados para o 

público, a dinâmica do processo desta conversa era unilateral. Ou seja, o consumidor 

entrava em contato com a marca para esclarecer dúvidas, apresentar sugestões ou 

reclamações; era ouvido, sua solicitação atendida e, após este processo, a relação entre 

                                                            
12 Utilizaremos o termo marca para exemplificar este conceito, uma vez que uma mesma empresa pode ter 

várias marcas associadas a ela; porém, cada uma delas terá, provavelmente, uma persona individual. 
13 O engajamento de refere às interações que as pessoas têm com cada postagem publicada em uma rede 

social. No caso do Facebook este engajamento é medido por meio de curtidas, comentários e 

compartilhamentos de determinada postagem. 
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eles era encerrada. Para uma nova interação, eram necessárias uma nova ligação e uma 

nova demanda. Este processo funcionou bem (de certo modo ainda funciona) com 

instituições privadas; porém em órgãos públicos como uma Prefeitura14, nem sempre o 

mesmo resultado era alcançado. Já com as redes sociais, as marcas passam a oferecer um 

processo de interação constante, bilateral, em que uma informação é disponibilizada e as 

pessoas podem interagir com ela. Neste sentido, podemos compreender melhor este 

processo de troca se considerarmos as plataformas como um espaço de intermédio 

relacional, em que: 

O consumidor contemporâneo habita, mas também as instituições 

públicas ou privadas, as comunidades, a sociedade em todas as suas 

dimensões - política, econômica, tecnológica, legal e cultural – nas quais 

o público e o privado, o coletivo e o individual, necessariamente efetuam 

trocas muito além das dimensões de espaço e tempo, valendo-se dos 

fluxos multidirecionais, vendo e sendo vistos, mudando e sendo 

mudados. (GALINDO, 2013, p.60) 

 

Como esse espaço é relacional, cabe à marca interagir com os públicos o tempo 

todo, ouvindo suas necessidades e expectativas. Para operar na rede, é preciso construir 

ambientes colaborativos para que clientes se sintam engajados. A necessidade de 

relacionamento com o público de uma rede social é a grande tendência da comunicação 

corporativa, que se expressa no mundo das redes digitais criando presença em novos 

territórios com os seus respectivos públicos. 

A criação, portanto, de uma persona faz parte de uma estratégia por parte de 

instituições ou marcas que busquem aproximação com seu público. Esta importância é 

ressaltada por Sandra Turchi (2013), quando diz: 

 

Uma das principais estratégias para essa humanização é a criação do que 

chamamos de Persona da Marca, que deve ser debatida até mesmo antes 

da definição de seu logotipo. Essa persona leva em conta sua história, 

características emotivas e físicas, personalidade, valores e ideias 

compatíveis com as do seu público-alvo, que poderão ser alteradas com 

o tempo ao vivenciar experiências e aprender coisas novas (on-line).  

 

Assim, a proposta de formação de uma persona se dá pela necessidade de criar 

uma aproximação com seu público de forma mais efetiva, para que assim aqueles que 

                                                            
14 A Prefeitura de Curitiba oferece, além do atendimento físico, uma central telefônica, 156, em que a 

população pode entrar em contato para diversas reclamações, dúvidas, denúncias, dentre outras 

solicitações possíveis. O serviço, porém, recebe muitas críticas devido à dificuldade em conseguir 

conversar com um atendente. (Paraná On-Line. Disponível em : 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/populacao-reclama-de-demora-nos-servicos-publicos/ 

acesso em 08/08/2016) 

http://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/populacao-reclama-de-demora-nos-servicos-publicos/
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acompanham o dia a dia de uma empresa possam, além de admirar a marca, fazer parte 

das ações destas instituições. 

Utilizando como base este estudo de personas, as estratégias de comunicação 

digital vêm sido trabalhadas para constituir, junto ao seu público-alvo, um processo de 

identificação que permita à marca conversar diretamente com aqueles que a seguem. 

Assumindo este papel, empresas conseguem criar sua própria personalidade e ser 

reconhecidas por isso; ou seja, seu posicionamento, por meio de uma persona, é o que vai 

atrair determinada audiência para canais digitais, como as redes sociais por exemplo. 

Nestes canais, inclusive, a criação de uma personalidade é parte importante do processo 

comunicacional, uma vez que em um volume grande de informações disponíveis pela 

rede, criar uma identificação com seu público pode ser decisivo para conquistar maior 

aderência a conteúdos publicados, contribuindo assim para que a mensagem chegue num 

número ainda maior de pessoas.  

Para aperfeiçoar este processo de criação de uma persona para uma marca 

Margaret Mark e Carol Pearson (2001), no livro “O Herói e o Fora-da-Lei”, criaram 12 

arquétipos (baseados na teoria proposta por Jung) que contribuem para a definição de uma 

persona para marcas que busquem relacionamento com seu público. Para compreender 

melhor o significado de cada uma destes arquétipos (e como poderemos relacioná-los 

com o nosso objeto de estudo), faremos a seguir breve descrição de cada um deles.  

Iniciemos pelo arquétipo de Criador. Quando o arquétipo do Criador está ativo 

nos indivíduos, estes se sentem compelidos a criar ou inovar – caso contrário, sufocam. 

Qualquer atividade de cunho artístico é útil na satisfação do desejo de harmonia e de 

estabilidade, além de elevar a autoestima do indivíduo. No que se refere a sua utilização 

como ferramenta de marketing, este arquétipo fornece, ainda, uma evocação de status a 

seus produtos. Muitos produtos caros, como imóveis, esculturas e tapetes são negociados 

recorrendo-se ao arquétipo do Criador (2001, p.235).  

Depois temos o Prestativo. Trata-se daquele que é um altruísta, movido pela 

compaixão, pela generosidade e pelo desejo de ajudar os outros. Ele teme a instabilidade 

e a dificuldade, não tanto por si mesmo, mas pelo impacto sobre as pessoas menos 

afortunadas ou menos resistentes aos choques. É percebido em atividades relacionadas à 

prestação de serviços, tanto para indivíduos quanto para organizações e corporações 

(2001, p.217).  

O Governante está no comando e no controle sempre. É típico ser mostrado como 

indivíduo extremamente responsável, que joga com muitas responsabilidades 



32 

 

importantes. Os produtos e serviços relacionados ao arquétipo reafirmam o poder, o 

prestígio e o status do cliente ou do consumidor. Geralmente são relacionados a públicos 

de classe “A” (2001, p.251).  

Quando o arquétipo do Bobo da Corte está ativo em uma persona, esta quer apenas 

se divertir. O desejo básico, aqui, é ser espontâneo e recuperar aquele espírito brincalhão 

que todos nós tínhamos quando éramos pequenos (2001, p.203). 

O Cara Comum é representado por uma linguagem de um modo coloquial e 

contrária a todo o tipo de elitismo. O objetivo deste arquétipo é fazer parte do grupo e ser 

igual a todos (2001, p.171).  

O Amante quer um tipo mais profundo de conexão: que seja íntima, genuína e 

pessoal. É comum nas indústrias de cosméticos, joias, moda e turismo (2001, p.185). 

Quando o arquétipo do Herói está ativo em uma persona, ela se fortalece com o 

desafio, se sente ultrajada pela injustiça e responde rápida e decisivamente à crise ou à 

oportunidade. Pode ser utilizado no marketing ligado a causas sociais, como o próprio 

marketing social – que busca influenciar no comportamento de um determinado público-

alvo, visando a um maior bem estar da sociedade no longo prazo (2001, p.113). 

O arquétipo do Fora-da-lei é conhecido também como revolucionário. Este libera 

as paixões reprimidas da sociedade. Quando a consciência do Fora-da-lei está presente, 

as pessoas têm uma percepção mais aguda dos limites que a civilização impõe à expressão 

humana (2001, p.131). 

O Mago representa o arquétipo daqueles que desejam buscar os princípios 

essenciais que regem o funcionamento das coisas e empregá-los para que estas 

aconteçam. São motivados pelo desejo de transformação pessoal e pela oportunidade de 

mudar as pessoas, as organizações e a época (2001, p.147). 

Quando o Inocente está ativo em uma persona, ela é atraída para a certeza, para 

ideias positivas e esperançosas, para imagens simples e nostálgicas, para promessa de 

resgate e redenção (2001, p.63). 

No arquétipo do Explorador seu chamado é para explorar o mundo e, nesse 

processo, encontrar a si mesmo para poder saber quem ele é (2001, p.79). 

 Por fim, o Sábio, que quando está ativo na vida de uma persona, ela sente um 

agudo interesse em aprender por aprender. A partir desta definição, é possível concluir 

que, quando o arquétipo do Sábio predomina no caráter do indivíduo, há grande e 

constante motivação e interesse pelo aprendizado (2001, p.95). 
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As autoras reuniram estes 12 arquétipos em 4 grandes grupos sendo eles: (i) 

Mestria/Risco – quando queremos fazer algo notável e ser lembrado para sempre e quando 

lutamos pelos nossos sonhos. Mesmo que para isso seja preciso quebrar regras e superar 

desafios. Fazem parte deste grupo os arquétipos do Herói, Fora-da-Lei e Mago; (ii) 

Independência/Satisfação:  percebido quando há um desejo de ficar só, refletir, decidir e 

conhecer o verdadeiro eu. Nesta divisão são encontrados os arquétipos do Inocente, 

Explorador e Sábio; (iii) Pertença/Prazer: neste setor encontramos situações em que a 

pessoa sente profunda necessidade de pertencer a um grupo. São característicos aqui os 

arquétipos do Bobo da Corte, Cara Comum e Amante; (iv) Estabilidade/Controle: 

percebido quando queremos ter certo controle das coisas, um poder nas mãos, 

características estas percebidas nos arquétipos do Criador, Prestativo e Governante. 

(MARK; PEARSON, 2001, p. 31). Disponibilizamos abaixo uma tabela (tabela 1) com a 

organização destes grupos para melhor ilustrar o conceito descrito pelas autoras. 

Arquétipos 

Mestria / Risco Independência / Satisfação Pertença / Prazer Estabilidade /Controle 

Herói Inocente Bobo da Corte Criador 

Fora da Lei Explorador Cara Comum Prestativo 

Mago Sábio Amante Governante 
Tabela 1- Organização dos Arquétipos 

fonte: organizado pelo autor, a partir (MARK; PEARSON, 2001, p. 31) 

O estudo de Mark e Pearson (2001) aponta a importância da definição de uma 

persona para que uma marca possa interagir com seu público de forma mais próxima, 

sugerindo assim que esta proximidade proporcione resultados no que se refere ao alcance 

que determinada publicação pode ter. Nas redes sociais, o alcance é algo que tem 

importância significativa, uma vez que indica a quantidade de pessoas que visualizaram 

esta ou aquela mensagem. Quando falamos de uma instituição pública, que tem dentre 

suas atribuições informar seus munícipes, ter um bom alcance pode significar conversar 

com mais pessoas. 

Muitas destas instituições acabaram adotando ferramentas digitais, como o 

Facebook, para se aproximar de seu público. Como já mencionado anteriormente, esta 

rede social absorve boa parte dos internautas ativos. 

Com a Prefeitura Municipal de Curitiba não foi diferente. Criar uma fanpage se 

tornou uma necessidade, principalmente a partir da confirmação de que a cidade seria 

uma das sedes da Copa do Mundo de futebol que foi realizada no Brasil em 2014. Visando 

disponibilizar mais um canal de interação com seu público, no ano de 2013 uma equipe 
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multidisciplinar foi criada para que “cuidasse” da rede social da Prefeitura. Segundo 

Álvaro Borba, diretor do departamento de Internet e mídias sociais da Prefeitura,  

 

Em 2013, a gestão da Prefeitura de Curitiba abriu seus trabalhos 

prometendo resgatar o caráter inovador pelo qual a cidade se tornou 

conhecida no passado, com a adoção de soluções inéditas em vários 

departamentos. A disposição em inovar criou espaço para que ideias 

baratas e inovadoras fossem apresentadas. Cada área contribuiu de um 

jeito com essa disposição. A colaboração da Secretaria de Comunicação 

Social foi a criação do Departamento de Internet e Mídias Sociais (2016). 

 

 A premissa da formação deste departamento foi a de estabelecer uma aproximação 

com os cidadãos de forma mais barata, aproveitando-se do potencial de viralização que 

uma rede social pode oferecer. Além do alcance possível com as ações neste canal, um 

objetivo a ser cumprido por esta equipe era o de atingir o máximo de pessoas com o menor 

custo de investimento em publicidade possível. Conforme já apresentado, no que se refere 

ao Facebook, estabelecer uma conexão com seu público de forma efetiva, ou seja, quando 

as pessoas realmente interagem com a página por meio de curtidas, compartilhamentos e 

comentários, pode contribuir para que as mensagens alcancem um número maior de 

pessoas. Caso estas interações não ocorram, a alternativa é investir em publicidade da 

própria rede para atingir um número expressivo de usuários da rede. A Prefeitura investe 

milhões15 de reais em publicidade institucional para propagar suas campanhas nos 

diferentes setores que a compõe; assim, a criação da fanpage “utiliza o potencial de 

viralização das redes em que atuamos e direcionamos todo o nosso esforço criativo para 

que o fenômeno da viralização atue em nossas mensagens institucionais” (BORBA, 

2016). 

 Todavia, para que estes objetivos pudessem ser alcançados foi necessário que os 

profissionais à frente do departamento criassem a persona desta fanpage para que, assim, 

houvesse uma identificação com seu público. Elizabeth Moraes Gonçalves (2015) 

descreve a importância desta aproximação quando diz: 

A sociedade de rede só subsiste através da colaboração e para manter-se 

vivo nessa sociedade é preciso interagir com seus públicos, criar 

estratégias comunicativas não mais voltadas para a grande massa, mas 

pensando no consumidor individual, que ao sentir-se inserido como parte 

do processo poderá responder como um agente de comunicação e difusão 

de conteúdos pela sua rede de amigos, em favor da marca (p. 123) 

                                                            
15 Esta afirmação leva em conta a licitação aberta pela Prefeitura em 2014 para contratar agências de 

publicidade prevendo um gasto, para aquele ano, de R$ 20 milhões. Contratação esta que foi suspensa pelo 

Tribunal de Contas do Paraná (TC-PR) conforme divulgado pelo jornal Gazeta do Povo Disponível em: 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/Prefeitura-de-curitiba-suspende-licitacao-de-publicidade-

por-ordem-do-tc-evjinb7ea3zs69v8outffnb66 Acesso em 07/05/2016 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-curitiba-suspende-licitacao-de-publicidade-por-ordem-do-tc-evjinb7ea3zs69v8outffnb66
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-curitiba-suspende-licitacao-de-publicidade-por-ordem-do-tc-evjinb7ea3zs69v8outffnb66
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 Assim, a equipe desenvolve uma persona que tenta contrariar o estereótipo pelo 

qual o curitibano se define, que segundo Borba, “é de um sujeito ranzinza e fechado” 

(2016). É criada uma personalidade receptiva e bem humorada, numa tentativa de 

trabalhar essa percepção negativa e fazer a comunidade local perceber seus verdadeiros 

valores, surgindo assim a “Pref’s”. De acordo com Borba, em uma conversa informal 

durante o contato feito pelo autor desta dissertação com a equipe, a expressão Pref’s foi 

criada por uma das seguidoras da fanpage, e passou a ser adotada internamente pela 

equipe como forma de se referenciar à página do Facebook. Uma vez definida a 

personalidade da instituição na Rede, ela passa a atuar como uma ponte entre os cidadãos 

e os eventos ocorridos na cidade. Para que isso ocorresse, a equipe então criou três 

categorias de conteúdo: “serviço (o que a Prefeitura oferece), educação (mensagens que 

orientem o cidadão no exercício da sua individualidade) e cidadania (mensagens que 

orientem o cidadão sobre como contribuir com o coletivo) ” (BORBA, 2016). 

 Se usarmos como referência os arquétipos descritos por Mark & Pearson (2001) 

podemos relacionar a persona da Pref’s com os arquétipos Prestativo (uma vez que uma 

função social da página é contribuir com o desenvolvimento da cidade por meio das 

informações fornecidas, categorizando-se assim como uma prestação de serviço), e do 

Bobo da Corte (uma vez que as marcas que adotam este arquétipo como uma de suas 

personalidades tem como desejo básico “viver o momento presente, com alegria total” 

(p.204)). 

Para constituir este formato de interação, duas postagens foram destacadas pela 

equipe como sendo aquelas que contribuíram para definição da persona Pref’s. Antes de 

mencionar quais foram estas postagens, vale ressaltar que a presença da Prefeitura na rede 

vai além da página do Facebook. Outros canais, como Twitter, Instagram e o mais recente 

Snapchat16, fazem parte da persona assumida pela Pref’s. O motivo de fazer esta ressalva 

se dá pelo fato de que a primeira postagem que contribuiu para a formação desta persona 

foi publicada inicialmente no Twitter, sendo replicada posteriormente no Facebook.  

A referida postagem tinha como objetivo divulgar um evento, a chamada Corrente 

Cultural17, que ocorre anualmente na capital paranaense. Para isso a Pref’s publicou uma 

                                                            
16 Rede social, por meio de um aplicativo para smartphones em que o conteúdo de foto ou vídeo fica 

disponível por tempo determinado (no máximo 24 horas). Maiores informações podem ser consultadas no 

portal do aplicativo: https://www.snapchat.com/l/pt-br/brand-guidelines  
17 A Corrente Cultural é uma união de diversos entes promotores de cultura em Curitiba que se reunem para 

oferecer, durante uma semana, uma programação cultural intensa para a cidade. A Corrente Cultural é uma 

realização da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC). 

Disponível em: www.correntecultural.com.br/oquee Acesso em 07/05/2016. 

https://www.snapchat.com/l/pt-br/brand-guidelines
http://www.correntecultural.com.br/oquee
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imagem (figura 1) contando uma história sobre uma capivara gigante que invadiria a 

cidade. Acreditamos que a utilização de uma capivara se deu devido a estes animais serem 

vistos com frequência em parques da cidade. Assim, sua utilização na postagem, de forma 

até mesmo exagerada e inusitada, pode ter sido publicada com o objetivo de chamar a 

atenção das pessoas. Trata-se de evidente uso do arquétipo do bobo da corte. 

 

 
Figura 1 - Post Capivara Gigante / Corrente Cultural 
Fonte: Twitter da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

A postagem fez tanto sucesso que a capivara se tornou um mascote local. 

Hoje, o Instituto Pró-cidadania de Curitiba possui uma linha de produtos 

baseada na capivara. Os recursos arrecadados financiam os trabalhos da 

Fundação de Ação Social de Curitiba. (BORBA, 2016) 

 

De fato, a postagem fez sucesso, despertando na equipe a necessidade de uma 

continuidade da ação como forma de interagir com os usuários que se manifestaram nas 

redes em que a imagem foi postada. Assim, uma segunda imagem (figura 2), em 

referência a esta primeira, foi publicada para manter o clima positivo, uma vez que 

mantem o aspecto de brincadeira com a imagem da capivara, alcançando também um 

número significativo de pessoas. Mais uma vez evidenciamos o arquétipo do bobo da 

corte em uma mensagem da Pref’s. 
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Figura 2 Imagem em resposta a boa repercussão da postagem da capivara gigante. 
Fonte: Twitter da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Cerca de um mês após este episódio, uma nova postagem contribuiria para 

consolidação da persona da Pref’s.  Uma publicação que visava alertar os cidadãos sobre 

um temporal que se aproximava da cidade teve, dentre os diversos comentários, uma 

observação que chamou a atenção da equipe criando, assim, uma interação com seus 

seguidores que viria a simbolizar a linguagem com a qual a Pref’s passaria a se comunicar 

com seu público.  A imagem postada (figura 3) para alertar sobre o temporal era de um 

dos edifícios da cidade que, devido ao fato de ele estar em obras, apresentava redes de 

segurança voando com a ação do vento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Imagem publicada como alerta de 
aproximação de temporal. 

Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba 
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Dentre os diversos comentários realizados nesta postagem, um deles se destacou 

devido ao seu caráter inusitado. O comentário era simples: “Dementadores :O18” (figura 

4). 

Os dementadores são personagens da série de filmes Harry Potter (figura 5). Na 

sequência cinematográfica, o jovem bruxo e personagem principal da franquia combate 

estes seres aplicando um feitiço denominado “feitiço do Patronum”, que consiste em 

invocar um animal para combater os dementadores. Assim, como forma de interagir com 

este único comentário a Pref’s lança um novo post, desta vez com um feitiço Patronum, 

se utilizando de um dos pontos turísticos da cidade, “ O Cavalo Babão”19 (figura 6) 

 

 

Figura 4 – Print de tela com o comentário: Dementadores :O 
Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Figura 5- Dementadores – Harry Potter 
Fonte: Google Imagens 

 

 

                                                            
18 O comentário veio acompanhado de um símbolo usualmente utilizado nas redes sociais, os chamados 

emoticons, que são desenhos de rostos simbolizando expressões humanas. Neste caso o emoticom 

simbolizava uma cara de espanto. 
19 Famosa escultura do cavalo que solta água pela boca (figura 7) e se encontra no Largo da Ordem é uma 

homenagem aos tropeiros que saíam do interior rumo a Curitiba no século XX e deixavam seus cavalos 

atrelados no centro da cidade, onde se encontravam os maiores pontos comerciais da capital. Disponível 

em: http://curitibacult.com.br/o-cavalo-babao-largo-da-ordem-historia-e-lenda-urbana-por-tras-

monumento/ Acesso em 19/08/2016. 

http://curitibacult.com.br/o-cavalo-babao-largo-da-ordem-historia-e-lenda-urbana-por-tras-monumento/
http://curitibacult.com.br/o-cavalo-babao-largo-da-ordem-historia-e-lenda-urbana-por-tras-monumento/
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Figura 6 – Post “Patronum Cavalo Babão” 

 

Figura 7 - Escultura em homenagem aos tropeiros. 
"Cavalo babão" 

A partir destas postagens, a linguagem adotada pela equipe seguiria então um 

caráter mais despojado, alegre e informal percebido no arquétipo do Bobo da Corte, que 

tem como meta divertir-se e alegrar o mundo. (MARK; PERSON, 2001, p. 204). Diversas 

postagens que podem ser consideradas divertidas e inusitadas tomaram conta da Rede 

fazendo com que a Pref’s alcançasse um número significativo de pessoas. O interessante 

deste processo é que estas postagens, mesmo repletas de humor, sempre trazem alguma 

informação institucional atrelada à mensagem. Não se trata apenas de posts engraçados, 

mas sim de mensagens de uma instituição visando atingir seu público. 

 Com o passar do tempo, a fanpage da Pref’s ganhou destaque não apenas entre os 

moradores de Curitiba, mas também de pessoas em várias cidades de todo o Brasil. A 

relação conquistada com este público foi além de uma empatia com a postagem em si; a 

persona Pref’s pode ter modificado a maneira com que as pessoas percebem a cidade de 

Curitiba. Tradicionalmente, seus habitantes são taxados de fechados, de poucas palavras 

e de difícil relacionamento. À medida que a persona criada foi ganhando as redes sociais 

digitais e conquistando o público, a imagem dos moradores da cidade também acabou por 

se transformar.  Uma forma de observar esta mudança se dá com a publicação de uma 

matéria pela revista Exame20 que aponta a cidade de Curitiba como sendo a capital mais 

engraçada do país. Além deste, outros veículos também noticiaram o sucesso alcançado 

nas redes publicando manchetes como “Como a Prefeitura de Curitiba mantém a melhor 

                                                            
20 Matéria da revista exame: Curitiba é hoje cidade mais engraçada do Brasil; veja razão. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curitiba-e-hoje-cidade-mais-engracada-do-brasil-veja-razao 

Acesso em 28/04/2016. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/curitiba-e-hoje-cidade-mais-engracada-do-brasil-veja-razao
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página do Facebook”21 e “Prefeitura de Curitiba usa humor no Facebook e ganha fãs22. 

Estas notícias contribuíram para que a cidade ganhasse destaque nacional e internacional, 

como o ocorrido na década de 1990 quando a cidade ganhou o título de “Cidade 

Modelo23”. 

 Este reconhecimento atraiu a atenção de pessoas para a cidade (que já tinha uma 

boa reputação) mas criando uma identidade de que a cidade é representada pela Persona 

Pref’s. Em muitos comentários destas postagens, as pessoas dizem querer conhecer esta 

Curitiba, passam a ter vontade de interagir com uma cidade que conhecem virtualmente, 

mas acreditam ter a mesma personalidade exposta nas redes sociais. 

 Estas ações parecem demonstrar a “força” que a criação de uma persona pode ter 

para uma instituição. Contribuir para um processo de ressignificação da imagem de uma 

cidade inteira não é uma tarefa simples; porém ao que indicam os que fazem parte da 

equipe, nunca foi o real objetivo da constituição desta personalidade. Haja visto que 

muitos dos moradores, mesmo curtindo a fanpage e também as postagens engraçadas, não 

mudaram sua imagem com relação a cidade, porém interagem com a instituição de uma 

maneira mais livre e aberta procurando, aparentemente, seguir o mesmo modelo proposto 

pela persona. 

 Para simbolizar todo o processo idealizado pela equipe que está à frente da persona 

Pref’s, transcreveremos a seguir um texto publicado por eles em sua página que traduz, 

segundo os responsáveis, os motivos de a Pref’s ser o que é nas redes. O contexto em este 

texto foi publicado se refere a uma resposta dada pela equipe, ou melhor dizendo, pela 

persona, à Prefeitura da cidade de São Paulo que fez uma crítica ao modo de ser da rede 

social adotado pela Pref’s. Quando questionada por uma de suas seguidoras do porquê de 

não adotar a mesma linguagem da capital paranaense, a equipe à frente da fanpage de São 

Paulo explicou o motivo de sua conduta, e criticou a persona criada pela equipe de 

Curitiba dizendo que fazem “perfumaria virtual” (figura 8).  

Como resposta a este contexto, a Pref’s publicou o seguinte texto: 

Curitiba está determinada a ser uma cidade cada vez mais humana. 

Dentro das nossas possibilidades, todas nossas ações estão alinhadas 

                                                            
21 Como a Prefeitura de Curitiba mantém a melhor página do Facebook. Disponível em: 

http://www.digai.com.br/2014/08/como-Prefeitura-de-curitiba-mantem-melhor-pagina-facebook/ Acesso 

em 28/04/2016. 
22 Prefeitura de Curitiba usa humor no Facebook e ganha fãs. Disponível em: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/Prefeitura-de-curitiba-usa-humor-no-facebook-e-ganha-

fas,1042b5ae60a65410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html Acesso em 28/04/2016. 
23 Em entrevista para o The Wall Street Journal em 1992, o então presidente do Banco Mundial, Michael 

Cohen,  afirmou que Curitiba era uma cidade modelo para o Primeiro Mundo, não apenas para o Terceiro. 

Esta citação consta na dissertação de mestrado de Aline Albuquerque (2007). 

http://www.digai.com.br/2014/08/como-prefeitura-de-curitiba-mantem-melhor-pagina-facebook/
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/prefeitura-de-curitiba-usa-humor-no-facebook-e-ganha-fas,1042b5ae60a65410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/cidades/prefeitura-de-curitiba-usa-humor-no-facebook-e-ganha-fas,1042b5ae60a65410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
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nesse propósito, inclusive a comunicação. Vemos nas redes sociais uma 

ferramenta muito importante para que esse objetivo seja cumprido. Nosso 

esforço é para que todos os cidadãos que nos procuram sejam ouvidos. 

Para que isso aconteça, precisamos ter a mesma postura diante dos 

elogios e das críticas: uma postura de gratidão - obrigada! Temos bons 

motivos para acreditar que as interações online podem tornar o mundo 

offline num lugar melhor. Vimos isso acontecer em diversas 

oportunidades: interagindo com a Prefs, vocês já se mobilizaram em 

mutirões de doação de sangue, de arrecadação de livros, de ação social, 

etc. Interagindo com a Prefs, vocês fizeram tantas coisas bonitas que fica 

até difícil listar - obrigada mais uma vez! Tudo isso só foi possível porque 

a Prefs teve a humildade de aceitar a linguagem e a estética que dominam 

as redes sociais. Entendemos que é o poder público que deve se esforçar 

para se aproximar das pessoas e não o contrário. Foi assim que a 

Prefeitura virou a Prefs; um apelido que vocês nos deram e nós aceitamos 

- e não dá p[a]ra parar de agradecer: obrigada! Há, entre os estudiosos e 

profissionais da comunicação, os que torçam o nariz para os memes que 

vocês compartilham por aqui. Há os que acreditem que essa é uma forma 

de comunicação rasa e tola, sem o potencial de transmitir mensagens 

complexas. Respeitamos a opinião deles, mas embasamos nosso trabalho 

numa outra percepção: memes são o entretenimento feito por milhões e 

consumido por milhões. Memes também são cultura popular e devem ser 

entendidos como tal, sem preconceito. A Prefs aceita se aproximar dessa 

cultura popular sempre que puder cumprir um desses três objetivos: 

divulgar serviços, educar e promover cidadania. O uso dessa linguagem 

já faz Curitiba se ver de uma outra forma. A cidade, que antes se via como 

mal humorada, já começa a ter uma outra relação com a sua identidade. 

E isso é ótimo! Se acreditarmos que somos mal humorados e indispostos 

uns com os outros e aceitarmos isso como uma realidade imutável, não 

conseguiremos construir a cidade humana com que tanto sonhamos 

(Fanpage Prefeitura Municipal de Curitiba, 2015)24 

 

 

Figura 8 - Print de tela da conversa entre a internauta e a Prefeitura de São Paulo no Facebbok 

Fonte: Gazeta do Povo on-line. Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/Prefeitura-de-sao-

paulo-diz-que-curitiba-faz-perfumaria-no-facebook-3xqvoe0 Acesso em 28/04/2016 

 

 

                                                            
24 Disponível em: 

https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/97

0356686341469/?type=3&theater  Acesso em 28/04/2016) 

http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-sao-paulo-diz-que-curitiba-faz-perfumaria-no-facebook-3xqvoe0
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/prefeitura-de-sao-paulo-diz-que-curitiba-faz-perfumaria-no-facebook-3xqvoe0
https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/970356686341469/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322.1073741830.515514761825666/970356686341469/?type=3&theater
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Este texto traduz, de forma literal, qual o pensamento e atitude das pessoas que 

estão à frente da persona Pref’s. Percebemos que a estratégia para estabelecer uma 

aproximação com o público da cidade tem sido, até o momento, bem-sucedida, além de 

estar de acordo com conceitos teóricos discutidos neste capítulo que sugerem a busca de 

novas formas de relacionamento entre instituições públicas ou privadas com seus 

respectivos públicos e ou consumidores. Até aqui, pudemos também perceber a 

importância da constituição de uma personalidade para a marca de empresas que 

pretendem estar em uma rede social. A criação desta persona contribui para o processo 

de criação de conteúdos que ofereçam maior possibilidade de engajamento com seu 

público.  

No próximo capítulo iremos mostrar como se dá o processo de construção de uma 

mensagem para as redes sociais, bem como analisar outras publicações da Pref’s nas redes 

sociais baseadas em conceitos teóricos de criação e propagação de mensagem. Este estudo 

nos permitirá avaliar como e em que contexto as postagens da Pref’s foram idealizadas. 
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2 – O DESENVOLVIMENTO DA MENSAGEM: TEORIAS 

COMUNICACIONAIS QUE FAZEM PARTE DO COTIDIANO DA 

PREFS 
 

Mensagens são compartilhadas a todo momento em redes sociais pelo mundo. 

Alguns destes conteúdos alcançam números expressivos de visualizações e interações. 

Neste capítulo, vamos abordar teorias que contribuem com a análise do processo de 

criação, interpretação e propagação de mensagens digitais, por meio de redes sociais 

digitais visando avaliar alternativas para compreender o que leva determinadas 

mensagens a alcançarem um número maior de público. Compreender este processo nos 

auxiliará a perceber como a Pref’s elabora seu conteúdo e, quem sabe, explicar, ao menos 

parcialmente, o sucesso que alcançaram com sua página no Facebook. 

A construção de uma mensagem é uma atividade elaborada e complexa. Canais 

como blogs, redes sociais e portais digitais estão à disposição de usuários que utilizam a 

Internet oferecendo uma variada gama de informações que disputam, tela a tela, a atenção 

do usuário. Entretanto, produzir um conteúdo que atinja um grande número de pessoas 

ainda é tarefa árdua de ser concretizada pela maioria dos profissionais que atuam na área 

do marketing digital, uma vez que atualmente existe um volume muito grande de 

informações circulando pela rede (além de os usuários terem liberdade de seguir ou não 

estes canais).  Desta forma, a criação de conteúdos para canais digitais pode utilizar 

conceitos teóricos que deem suporte para que as mensagens alcancem um número 

significativo de pessoas. 

 Um dos processos de construção da mensagem e a forma com que é transmitida e 

recebida foi analisado no artigo “Codificação / Decodificação” escrito por Stuart Hall 

(2003)25, teórico cultural e sociólogo jamaicano que viveu e atuou no Reino Unido a partir 

de 1951. Hall, juntamente com Richard Hoggart, EJ Thompson e Raymond Williams, foi 

uma das figuras centrais da Escola que hoje é conhecido como Estudos Culturais 

Britânicos. 

Naquele artigo, o autor discute o processo de circulação da informação, classificando-

a como não linear; ou seja, não existe apenas o emissor, a mensagem e o receptor. Hall 

(2003) parte do conceito descrito por Marx (1982), que afirma que a produção determina 

o consumo, assim como o consumo também determina a produção. Por conseguinte, não 

há uma visão determinista da recepção (consumo) e da produção. “A produção é, pois, 

                                                            
25 O estudo foi desenvolvido ainda na década de 1970; contudo utilizamos nesta dissertação a tradução do 

artigo publicado em 2003. 
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imediatamente consumo; o consumo é, imediatamente, produção. Cada qual é 

imediatamente seu contrário. Mas, ao mesmo tempo, opera-se um movimento mediador 

entre ambos” (MARX, 1982, p.08). Não havendo determinismo na relação 

produção/consumo, também não se pode problematizar a recepção de forma homogênea. 

Para Hall (2003), a produção na comunicação aparece na forma de veículos simbólicos 

inseridos em regras da linguagem. Já a circulação e o consumo deste produto realizam-se 

sob a forma discursiva. Ao final, o discurso deve ser traduzido, podendo ou não ser dele 

apreendido sentido conforme planejado anteriormente. As etapas desse processo são 

apresentadas como produção, circulação, consumo/distribuição e reprodução, porém elas 

são distintas e independentes, ou seja, um momento não consegue garantir a perfeita 

existência do momento seguinte ao qual se encontra articulado. 

Esse modelo pode ser utilizado para analisar as mensagens postadas na Internet, 

principalmente em redes sociais. As mensagens que são publicadas seguem 

características próprias e, geralmente, trazem consigo um contexto que explica, ou traduz, 

aquele significado fazendo com que o conteúdo seja replicado. O que podemos perceber 

nesse formato de comunicação é justamente a história que está por trás da mensagem 

(produção). É visto que cada mensagem, quando postada num canal de relacionamento 

(circulação), seja ela pessoal ou corporativa, está envolvida em algum contexto para que 

possa ser melhor assimilada (consumo) por quem a recebe que, após absorver aquele 

conteúdo, compartilha-a em sua própria rede replicando assim esta mensagem 

(reprodução). 

O processo de codificação da mensagem impõe certos limites em que a decodificação 

vai operar; desta forma, a correspondência entre as duas etapas do processo de circulação 

passa a ser construída. A composição de mensagem, então 

Não é natural, mas produto de articulação entre dois momentos 

distintos. E a codificação não pode determinar ou garantir, de forma 

simples, quais os códigos de decodificação que serão empregados. De 

outro modo a comunicação seria um circuito perfeitamente 

equivalente e cada mensagem seria uma instância de comunicação 

‘perfeitamente transparente’ (HALL, 2003, p.399) 

 

Para explicar estas variações de interpretação, Hall criou uma análise hipotética para 

os processos de decodificação, baseado em três conceitos: (i) Uma posição dominante ou 

preferencial, quando o sentido da mensagem é decodificado segundo as referências da 

sua construção; (ii) Uma posição negociada, quando o sentido da mensagem entra em 

negociação com as condições particulares dos receptores; (iii) Uma posição de oposição, 
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quando o receptor entende a proposta dominante da mensagem, mas a interpreta segundo 

uma estrutura de referência alternativa (2003, p. 399 – 401). Podemos, portanto, atribuir 

o primeiro conceito de análise (dominante preferencial) como sendo aquele que seria o 

desejado, indiferente dos tipos de mensagem utilizadas em redes sociais. 

Assim, para que a mensagem seja compreendida, é preciso que haja reconhecimento, 

por parte daquele que a recebe, do contexto em que a mesma foi criada. Para explicar 

melhor esta ideia, nos remeteremos a um conceito que fala sobre ordem, repertório e 

estrutura (NETTO, 1996, p.122). Para Abraham Moles apud Coelho Netto (1996, p.122), 

“a mensagem é um grupo ordenado de elementos de percepção extraídos de um repertório 

e reunidos numa determinada estrutura”. Para este artigo focaremos no conceito de 

repertório.  Entende-se por repertório “uma espécie de vocabulário, de estoque de signos 

conhecidos e utilizados por um indivíduo” (NETTO, 1996, p.123). Para o autor, o criador 

da mensagem se utiliza de determinado repertório. Já o decodificador da mensagem 

utilizará o seu próprio repertório, e somente quando os dois repertórios tiverem algo em 

comum é que o fluxo da comunicação tende a habilitar o entendimento de acordo com a 

expectativa do criador (codificador) da mensagem (1996, p. 124). Uma mensagem será 

ou não significativa (terá mais ou menos mudanças) conforme o repertório dessa 

mensagem pertencer ou não ao repertório do receptor.  

A significação de um repertório, para quem o possui, é função de suas condições de 

existência, de uma história pessoal. Repertório é, além dos conhecimentos técnicos 

específicos, todos os valores éticos, estéticos, filosóficos, políticos, a ideologia do 

indivíduo, do grupo ou da classe social. Quanto maior o repertório do receptor, menor 

será a redundância da mensagem e vice-versa. Uma mensagem é elaborada pela fonte 

com elementos extraídos de um determinado repertório, e será decodificada por um 

receptor que, nesse processo, utilizará elementos extraídos de um outro repertório. Para 

que se estabeleça o fluxo da comunicação, para que a mensagem seja significativa para o 

decodificador, é necessário que haja uma intersecção entre os repertórios da fonte 

(codificador) e do decodificador. Se ambos os repertórios forem absolutamente idênticos, 

aquilo que chega a quem decodifica a mensagem não altera o comportamento. No caso 

de repertórios tangentes, o receptor verá a mensagem como algo intrigante, portanto algo 

a desvendar. Todavia, percebemos também que algumas das mensagens disponibilizadas 

nas redes demostram um aspecto conotativo, ou seja, nem sempre transmitem a 

mensagem de forma direta e objetiva fazendo com que seu conteúdo demande 
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interpretações baseadas em contextos em que a mensagem foi construída, existindo uma 

distinção analítica de denotação e conotação.  

 

Denotação seria empregada como os aspectos de um signo que parecem 

ser considerados, em qualquer comunidade e a qualquer tempo, como o 

seu sentido ‘literal’; e conotação corresponde aos significados que se 

geram em associação com o signo. (HALL, 2003, p. 393) 

 

É no âmbito conotativo que operam de maneira mais forte os valores ideológicos, uma 

vez que nessa esfera os sentidos não são fixados numa percepção naturalizada, são mais 

abertos e mais passíveis de transformações; “abre-se, assim, campo para que as ideologias 

alterem a significação, nasce a luta de classes da linguagem” (HALL, 2003, p. 394).  

Baseado neste conceito podemos, talvez, compreender por que o perfil de muitas das 

mensagens transmitidas por redes sociais sejam sempre mensagens subjetivas, 

enigmáticas, indiretas ou com certa ironia que são disponibilizadas a todo momento e 

precisam do processo da circulação de informação para que tenham a possibilidade de ser 

decodificadas de modo apropriado (segundo o interesse do codificador). 

 A discussão sobre como uma mensagem é construída e interpretada pode ser ainda 

complementada com o questionamento: o que faz com que determinadas mensagens se 

espalhem, sejam comentadas e replicadas?  

Para discutir este tema utilizaremos um artigo desenvolvido por um sociólogo 

holandês, Rudd Koopmans (2004) intitulado Movimentos e mídia: os processos de 

seleção e dinâmica evolutiva na esfera pública26. Antes de iniciar a discussão, cabe uma 

contextualização de como e porque este artigo foi escrito. 

 Koopmans é professor de sociologia na Universidade Livre de Amsterdã, e realiza 

pesquisas em movimentos sociais, cidadania, integração, política europeia e sociologia 

evolutiva27. Devido a sua especialização, o artigo tem como objetivo discutir como as 

interações entre movimentos sociais e as autoridades políticas passam do confronto físico 

direto entre eles, em locais concretos, para os indiretos, ou seja, aqueles realizados por 

meio de veículos de comunicação, como jornais impressos e televisivos que 

proporcionam discussões, mediadas na esfera pública e mídia de massa. Para isso, ele se 

utiliza de movimentos sociais ocorridos na Alemanha no início da década de 1990, logo 

após a queda do Muro de Berlim. Mesmo o estudo de Koopmans sendo direcionado às 

                                                            
26 Tradução livre do título original “Movements and media: Selection processes and evolutionary 

dynamics in the public sphere”. 
27 Disponível em https://www.wzb.eu/en/persons/ruud-koopmans  visualizado em 07/01/2016. 

https://www.wzb.eu/en/persons/ruud-koopmans
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mídias de massa tradicionais, faremos sua utilização nesta discussão, pois sua teoria vem 

sendo utilizada como embasamento para criação de conteúdos em redes sociais digitais 

como é o caso da página institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba no Facebook. 

A informação rem relação ao uso do conceito pela Pref’s foi relatada ao autor em 

entrevista com Borba (2016) 

 Para Koopmans (2004), existem três mecanismos denominados por ele como 

“oportunidades discursivas" que afetam as possibilidades de difusão de mensagens 

controversas. São eles a visibilidade (a medida em que uma mensagem é coberta pelos 

meios de comunicação de massa), a ressonância (a medida em que outros - aliados, 

opositores, autoridades etc. - reagem a uma mensagem) e a legitimidade (o grau em que 

tais reações são favoráveis). O argumento mostra como o repertório estratégico da direita 

radical alemã evoluiu ao longo da década de 1990 como resultado das reações 

diferenciadas por meio das estratégias encontradas na mídia de massa. Vamos nos ater 

neste capítulo a analisar apenas as três oportunidades, uma vez que elas têm sido aplicadas 

no processo comunicacional digital da Pref’s. Este órgão público utiliza esses conceitos 

para formular seu conteúdo de interação com os munícipes que o seguem e vem obtendo 

destaque pelo trabalho desenvolvido, conforme entrevista concedida ao autor28. Após 

discorrer sobre este tema, será possível estabelecer uma relação entre as duas teorias (Hall 

e Koopmans) e o processo comunicacional da Pref’s. 

 Comecemos falando sobre a visibilidade. “A visibilidade é uma condição 

necessária para que uma mensagem influencie o discurso público” (KOOPMANS, 2004, 

p. 374). Em outras palavras, é a extensão da cobertura que os meios de comunicação de 

massa dedicam a determinado tema. É possível observar que a comunicação por meio das 

redes sociais digitais é mais ágil do que os veículos tradicionais (Rádio, Televisão e 

Jornais) conseguem acompanhar, talvez pelo fato de a informação ou notícia ter nos meios 

tradicionais um horário determinado para chegar até o público, enquanto na Internet o 

acesso é feito a qualquer momento (de acordo com a vontade do usuário e do codificador 

da mensagem). O que observamos também é um fenômeno de apropriação da informação 

feito pelas mídias de massa dos conteúdos disponibilizados na Internet que tiveram 

grande compartilhamento ou, como Koopmans (2004) chama, ressonância. 

                                                            
28 Entrevista concedida via e-mail pelo diretor do departamento de Internet e Mídias Sociais da 

Prefeitura Municipal de Curitiba, Álvaro Borba, na qual ele explica o funcionamento e 

posicionamento do departamento para produção de conteúdos para página da Prefeitura no 

Facebook. Entrevista concedida em 28/03/2016.  
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 A visibilidade é uma condição necessária para o impacto comunicativo de uma 

mensagem discursiva; porém, é provável que se mantenha sem efeito se ele não tiver êxito 

em provocar reações de outros atores na esfera pública. É exatamente aí que entra a 

ressonância que, para Koopmans (2004), são as reações dos outros atores a uma 

mensagem original que é reproduzida até chegar em novos públicos. “As mensagens que 

ressoam são as que viajam mais” (KOOPMANS, 2004, p.374). O processo de ressonância 

de uma mensagem está diretamente ligado ao conceito de legitimidade, que é “o grau que, 

em média, mede reações de terceiros na esfera pública apoiando ou rejeitando um agente 

ou suas reivindicações” (KOOPMANS, 2004, p. 375). Aquilo que é altamente legítimo 

não atinge ressonância expressiva por se tratar de algo incontroverso. Aquilo que é aceito 

por todos como legítimo acaba por não ser replicado como mensagem. Em contrapartida, 

o que o autor chama de “altamente ilegítimo” se torna extremamente ressonante, ou seja, 

aumenta o alcance daquela mensagem, como os casos de violência abordados por ele na 

Alemanha com indícios de participação de neonazistas nos movimentos estudados. 

Utilizando ainda o conceito de repertório descrito por Coelho Netto (1996) podemos 

reforçar esta ideia: 

 

Se os dois repertórios forem exteriores totalmente um ao outro a 

informação não é transmitia ao receptor. Por outro lado, se ambos os 

repertórios forem absolutamente idênticos (...) aquilo que chega ao 

receptor em nada alterará seu comportamento pois necessariamente já é 

coisa que ele conhece. (NETTO, 1996, p 124) 

 

 Para exemplificar melhor estes conceitos podemos utilizar um caso ocorrido em 

Curitiba no ano de 2014 (ainda que não relativo à Pref’s), quando uma discussão entre 

uma cliente insatisfeita pelo mal atendimento recebido em um bar da cidade e o 

proprietário do mesmo tomou proporções inesperadas (ressonância): o caso ficou 

conhecido em muitos Estados do Brasil. Na ocasião, a cliente utilizou o Facebook para 

reclamar do atendimento e de produtos oferecidos pelo estabelecimento (figura 9). 

Como resposta, o proprietário do estabelecimento a ofendeu e ainda lamentou que 

“a comida não fez mal” a ela (cliente) (figura 10). De uma forma muito rápida, o caso se 

espalhou pela Rede e, em poucas horas, já havia comentários de pessoas de outras cidades, 

além de diversos outros estabelecimentos que se aproveitaram da oportunidade com 
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mensagens de apoio à cliente, além de aproveitar a oportunidade para convidar a 

consumidora insatisfeita para frequentar o seu estabelecimento29. 

 

Figura 9 -  Reclamação da Cliente nas Redes Sociais 

FONTE: Gazeta do Povo On-Line 

 http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-

8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu Acesso em 18/06/2016 

 

 

 

Figura 10 - Resposta grosseira 
FONTE: Gazeta do Povo On-Line  

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-

8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu Acesso em 18/06/2016 

 

 Podemos então compreender do estudo de Koopmans que uma mensagem atingirá 

ressonância, ou seja, será replicada pelos canais disponíveis de comunicação quando 

houver um equilíbrio entre o que é altamente legítimo, ou seja, aquilo que é reconhecido 

                                                            
29 Outros bares da cidade manifestaram seu apoio mandando mensagens para a cliente como esta: “Desculpa 

Juuuu! Vem que a gente te atende melhor e para você ficar feliz a 1ª garrafa de Skol é por nossa conta ;)” 

disponível em http://musardos.com.br acesso em 07/01/2016 

 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu
http://www.gazetadopovo.com.br/economia/reclamacao-de-cliente-sobre-bar-de-curitiba-viraliza-nas-redes-sociais-8fofdgego16nv8tc3gfo8rjgu
http://musardos.com.br/
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como legítimo pelos usuários (como o fato da personagem destacada no texto reclamar 

sobre o bar) e o altamente ilegítimo (reação grosseira do dono do bar).  

 

Podemos talvez esperar uma relação curvilínea entre as mensagens 

de difusão e sua legitimidade, com mensagens cuja legitimidade é 

controversa. Geralmente ficarão em melhor posição do que 

qualquer mensagem altamente legítima ou altamente ilegítimas. 

(KOOPMANS,2004, p. 375) 
 

 O conceito pode ser representado por meio de um gráfico (figura 11) que ajuda a 

compreender melhor o significado desta teoria. Utilizaremos o caso da reclamação citada 

anteriormente para exemplificar os pontos destacados no gráfico. 

 

Figura 11 - Gráfico que representa o conceito de Ressonância 
Fonte:  http://pt.slideshare.net/alvaroborba  - Adaptação pelo autor desta dissertação 

 

Utilizando o episódio da reclamação de atendimento, podemos aplicar os 

conceitos descritos por Koopmans. O gráfico representa o alcance que o ocorrido teve, na 

medida que a reclamação da consumidora (altamente legítima) é contrabalanceada com 

as ofensas e discriminação proferidas pelo proprietário do bar (altamente ilegítimo). O 

equilíbrio entre estes dois momentos, que pode ser considerado a partir das respostas 

desrespeitosas, contribuiu para que o episódio tivesse ressonância, recebendo assim 

grande número de compartilhamentos na rede. 

Podemos estabelecer uma relação entre Hall (2003) e Koopmans (2004) se 

observarmos a atuação da Pref’s. A criação de uma postagem envolve um processo 

criativo, ou seja, é preciso planejar, pensar e elaborar conceitos que possam ser melhor 

assimilados pelo público que se pretende atingir. Hall (2003) defende que uma mensagem 

seja inserida num processo de circulação, ou seja, é necessário que ela seja, de certo modo, 

traduzida para um contexto que permita a compreensão por parte do decodificador para, 

http://pt.slideshare.net/alvaroborba
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consequentemente, ser replicada (compartilhada quando falamos de redes sociais). 

Koopmans (2004), por sua vez, compreende que uma mensagem deve criar um certo 

equilíbrio entre a aceitação (altamente legítimo) e uma negação (altamente ilegítimo). 

Quando este equilíbrio for alcançado, a mensagem então atingirá uma ressonância (mais 

uma vez, um conceito similar ao compartilhamento em redes sociais).  

Em nossa compreensão, a Pref’s se utiliza destes dois conceitos (Koopmans 

certamente é utilizado, conforme informado ao autor desta dissertação em entrevista) 

quando da elaboração de suas postagens. A tentativa de criar uma mensagem que possa 

ser reconhecida, traduzida pelo seu público se insere no contexto teórico descrito por Hall 

(2003). A utilização de símbolos reconhecidos pelos internautas que seguem a Pref’s no 

Facebook para falar de assuntos institucionais (tema que será discutido com maior 

profundidade no capítulo 3 desta pesquisa) atingiu o equilíbrio entre o institucional e o 

despojado, por meio de memes que utilizam uma linguagem divertida, porém sem perder 

a responsabilidade em tratar de assuntos relativos à Prefeitura, e, desta forma, 

proporcionaram às mensagens ressonância, fazendo com que estes conteúdos atingissem 

milhões de pessoas, muitas delas que não viviam (ou não são naturais da) cidade de 

Curitiba. Mas é necessário observar que o repertório para decodificar parte das mensagens 

e relativamente restrito, conforme abordado adiante. 

 Uma mensagem que se espalha e que ganha volume à medida que vai atingindo 

mais pessoas é referenciada no contexto da Internet como uma mensagem viral 

(MARTINO, 2014). No meio digital, para que algo se torne propagável, é preciso estar 

numa rede e, por meio dela, chegar a um maior número de pessoas. Falar com alguém 

não é necessariamente um desafio para aqueles que estão presentes no Facebook. Porém, 

conseguir uma interação do público passa a ser desafiante. Conforme abordado no 

capítulo anterior, para que o processo comunicacional em uma rede social digital, como 

o Facebook, obtenha melhores resultados, ou seja, tenha a possibilidade de atingir um 

número maior de pessoas, é necessário que exista uma interação (curtidas, comentários e 

compartilhamentos) entre as partes: trata-se do alcance orgânico30.   

 Desta maneira, o conceito de viralização passa pelo indivíduo e, 

consequentemente, por suas opiniões, formação e crenças. Somente quando atingimos 

                                                            
30 O alcance orgânico no Facebook refere-se a quantidade de pessoas que é alcançada de forma 

espontânea sem a utilização de publicidade. Este processo é conquistado a medida que os seguidores de 

um perfil (ou página) interagem com as postagens por meio de curtidas, comentários e 

compartilhamentos. Disponível em: https://www.facebook.com/help/285625061456389 acesso em 

21/08/2016. 

https://www.facebook.com/help/285625061456389
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estes pontos de cada indivíduo é que uma mensagem poderá ser replicada. Segundo 

Martino (2014), utilizando um estudo realizado por Shifman31, “no caso dos virais, a 

carga emocional é relevante na medida em que seu compartilhamento depende, a 

princípio, do impacto causado” (2014, p. 180). Portanto, a propagação de uma mensagem 

pela rede depende do relacionamento interpessoal que o indivíduo estabelece, ou seja, 

mesmo passando pela esfera individual, as mensagens ganham a Rede quando existe a 

sensação de que aquele conteúdo será de interesse de mais pessoas e, consequentemente, 

é compartilhado em sua própria rede. Este conceito é conhecido como propagabilidade:  

 

A propagabilidade se refere aos recursos técnicos que tornam mais fácil 

a circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros, há 

estruturas econômicas que sustentam ou restringem a circulação, aos 

atributos de um texto de mídia que podem despertar a motivação de uma 

comunidade para compartilhar material e às redes sociais que ligam 

pessoas por meio da troca de bytes significativos. (JENKINS; GREEN; 

FORD, 2014, p. 19) 
 

 Ainda segundo os autores “a propagabilidade reconhece a importância das 

conexões sociais entre os indivíduos” (p. 20).  Assim, percebemos mais uma vez a 

necessidade de desenvolver algo que possa atingir o repertório do decodificador, uma vez 

que, para que a mensagem seja compartilhada, é necessário que ela tenha uma relação 

direta com o contexto em que a pessoa que recebe aquela mensagem vive. É provável 

que, havendo este reconhecimento, o compartilhamento terá mais chances de acontecer. 

Além deste ponto, podemos também destacar a necessidade de fazer parte de um grupo e 

interagir com ele. Mesmo que a mensagem não atinja diretamente o decodificador, muitas 

vezes seu compartilhamento se dá como uma forma de socialização. 

 Para contextualizar melhor este assunto, utilizaremos conceito de Espiral do 

Silêncio de Noelle Neumann (1974, 1984, 1991) descrito no livro Teorias da 

comunicação em massa de Denis McQuail (2013). O conceito foi desenvolvido e testado 

pela pesquisadora e aborda questões relacionadas a quatro elementos: mídia de massa, 

comunicação interpessoal e relações sociais, expressões individuais de opinião e as 

percepções que o indivíduo tem sobre o chamado clima de opinião. As premissas deste 

conceito são descritas da seguinte forma por McQuail (2013, p.489): (i) A sociedade 

ameaça indivíduos desviantes com o isolamento; (ii) Esses indivíduos têm medo do 

isolamento continuamente; (iii) Esse medo do isolamento faz com que os indivíduos 

                                                            
31 Citação constante no livro Teoria das Mídias Sociais na qual o autor apresenta uma tabela para 

demonstrar fatores que tornam uma mensagem viral, tabela esta baseada no artigo de Shifman L. Memes 

in Digital Culture. Apresentado no MIT Press em 2014. (p. 180) 
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tentem avaliar o clima de opinião em todos os momentos; (iv) Os resultados desta 

avaliação afetam o seu comportamento em público, principalmente sua disposição ou não 

de expressar opiniões abertamente. 

 De um modo geral, a teoria se sustenta na ideia de que as pessoas tomam decisões 

baseadas no que acreditam ser “decisões majoritárias” (MCQUAIL, 2013p. 489). Mesmo 

o estudo tendo sido criado para avaliar o clima predominante em mídias de massa, 

podemos relacionar o resultado com o que acontece em redes sociais. Nestes canais, um 

conteúdo alcança visualizações quando atingir indivíduos que estão interligados por meio 

de interesses em comum. Porém quando estes indivíduos representam um grande número, 

a mensagem ganha corpo com outras pessoas que talvez não tenham os mesmos 

interesses, mas acabam percebendo que aquele conteúdo está sendo visto por muitos 

usuários na rede.  Seria o medo do isolamento (citado por Neumann em seu estudo) que 

atinge usuários de Internet por todo o mundo fazendo com que mensagens sejam 

compartilhadas pela Internet apenas por ser um conteúdo propagado por um grande 

número de pessoas. 

 A Pref’s utiliza como embasamento32 a teoria proposta por Koopmans (2004) 

compreendendo, pelo estudo deste autor, que se existe consenso, não existe diálogo:  

é claro que uma Prefeitura tem pouco a dizer que não seja consenso. 

Não podemos retirar a legitimidade das nossas mensagens 

institucionais. Assim, combinamos mensagens educativas, de 

cidadania ou de serviço, que sejam legitimas e consensuais, com 

uma estética não consensual. (BORBA, 2016) 

 

 Embora esta afirmação nos remeta ao que poderia ser uma espécie de Agenda 

Setting (MCCOMBS; SHAW, 1972), acreditamos que o contexto estudado está mais 

relacionado ao conceito de Agenda-melding, que é 

a forma segundo a qual balanceamos agendas da comunidade civil e 

nossos valores de referência comunitários para criar um quadro 

satisfatório do mundo. A agenda-melding não substitui a agenda-

setting, mas procura explicar porque a força da agenda-setting dos 

meios varia entre meios, grupos e indivíduos diferentes (SHAW; 

WEAVER, 2014, p. 145) 

 

Conforme a teoria de Koopmans (2004), é preciso ousadia, tirar as pessoas da 

zona de conforto, por meio de mensagens provocativas e até mesmo polêmicas, para que 

um conteúdo tenha possibilidades de ser discutido e alcance a propagabilidade citada por 

                                                            
32Conforme mencionado em entrevista ao autor desta pesquisa, Alvaro Borba (2016) afirma ter como base 

teórica a teoria de Koopmans. A entrevista pode ser conferida no ANEXO II desta dissertação 
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Jenkins, Green e Ford (2014). Um bom exemplo disso é o caso em que a Prefeitura de 

Curitiba, por meio do seu departamento de comunicação, criou uma campanha falsa no 

ano de 2015 (figura 12), com o objetivo de provocar as pessoas com um tema polêmico: 

os direitos de deficientes físicos. Tal campanha, inicialmente, defendia o fim dos direitos 

dos deficientes, o que imediatamente causou grande buzz33, inclusive de veículos 

considerados como mídia de massa. Mesmo com muitas críticas, a campanha atingiu um 

grande número de pessoas fazendo com que a mensagem verdadeira que se pretendia 

divulgar (que era a favor dos direitos dos deficientes) fosse propagada em seguida (figura 

13). 

 

Figura 12 OutDoor da campanha falsa que defendia o fim dos direitos dos deficientes. 
Fonte: Google Imagens 

 

 

Figura 13 Imagem publicada em redes sociais com o verdadeiro teor da campanha 
 Fonte: Google Imagens 

                                                            
33 Termo que significa “ruído” utilizado geralmente em ações de marketing atribuídos a conteúdos que 

tem boa repercussão. 
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De fato, não existe uma receita para ser seguida. O cruzamento de informações, 

teorias e conceitos pode ajudar a profissionais da área da comunicação a utilizar as 

melhores estratégias visando atingir o público, seja este público composto por amigos que 

fazem parte de uma pequena rede, uma cidade, um país ou o mundo todo. 

 

2.1 – MENSAGENS E MEMES 

 

Escrever um texto, tirar uma foto, gravar um vídeo são ações comuns na atualidade 

devido ao aparato tecnológico disponível. As ferramentas que temos à disposição nos 

permitem estar o tempo todo registrando e contando histórias, na maior parte das vezes 

de si próprio. Conforme Sibilia (2008):  

 

milhões de usuários em todo o planeta – gente “comum”, 

precisamente como eu e você -  tem se apropriado das diversas 

ferramentas disponíveis on-line, que não cessam de surgir e se 

expandir, e as utilizam para expor publicamente a sua intimidade. 

Gerou-se assim o verdadeiro festival de ‘vidas privadas’. (p.26) 

 

O discurso da autora é bastante sinérgico com o momento que vivemos. A vida de 

muitas pessoas que utilizam redes sociais digitais, principalmente, não é mais apenas de 

sua propriedade, elas são compartilhadas com a Rede. Esta exposição trouxe junto uma 

necessidade demasiada de fazer de sua vida um evento. Existe uma disputa, mesmo que 

inconsciente, para ver quais postagens alcançam mais adeptos, mais curtidas, mais 

comentários. O interessante de observar é que, de acordo com o avanço da tecnologia, 

que proporciona mais capacidade e qualidade técnica na produção de conteúdo, aumenta 

também a complexidade do que é exposto. Temos à disposição uma série de pequenos 

diretores, redatores, designers que criam conteúdos em vídeo, texto, imagens. E são 

justamente estas imagens, denominadas de memes, que ganham cada vez mais espaço nas 

redes digitais. 

 

um ‘meme de idéia’ pode ser definido como uma entidade capaz de 

ser transmitida de um cérebro para outro. O meme da teoria de 

Darwin, portanto, é o fundamento essencial da ideia de que é 

compartilhado por todos os cérebros que a compreendem, 

(DAWKINS, 2007, p. 217–218). 
 

As características básicas deste fenômeno, conforme este estudo, são: 

“longevidade” ( se é legítimo, ou seja reconhecido por várias pessoas assim, precisa 
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durar); “fidelidade” (uma vez legítimo se mantém fiel à ideia que o originou) e 

“fecundidade” (um meme legítimo é amplamente replicado para evoluir de diversas 

formas). Com base no estudo de Dawkins, que apresenta o meme como gene da cultura, 

Recuero (2007) desenvolveu um estudo sobre a aplicação desta forma de comunicação 

em weblogs propondo assim uma classificação destes ícones, dividindo-os de acordo com 

os seguintes critérios: fidelidade da cópia, longevidade, fecundidade e alcance.  

A fidelidade da cópia diz respeito à semelhança do meme com o seu original. 

Quanto maior for a retenção das suas características originais, maior a fidelidade da cópia. 

Nesse critério, são divididos em replicadores e miméticos definidos da seguinte forma: 

(i) Replicadores (figura 14): são aqueles que têm como característica básica a 

reduzida variação, com uma alta fidelidade à cópia original. 

(ii) Miméticos (figura 15): são os memes que, apesar de sofrerem mutações e 

recombinações, se mantém com a mesma estrutura, o que os faz serem 

referenciados como imitações. Estes podem ser adaptados para as características 

do canal em que será utilizado. 

 

 

Figura 14 - Exemplo de meme replicador: Obama "Not bad" 

 

 

Figura 15 Exemplo de meme mimético: Keep Calm 
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Já a longevidade diz respeito à existência do meme no tempo, ou seja, quanto mais 

tempo ele sobreviver, maior sua chance de replicar-se. No entanto, na Internet ele pode 

ficar arquivado e voltar a aparecer depois de um tempo. Dessa forma, nesta categoria são 

definidos como persistentes e voláteis: 

(i) Persistentes (figura 16): aqueles que permanecem sendo reproduzidos por muito 

tempo, ou seja, não são restritos apenas à um determinado momento. 

(ii) Voláteis (figura 17): trata-se dos que têm um curto período de vida, ou seja, são 

reproduzidos em um ou outro blog (ou rede social), mas, posteriormente, são esquecidos 

ou modificados; nesse último caso, cria-se, assim, um novo meme.  

 

 

Figura 16 - Exemplo de meme persistente: Rage 
Comics 

 

Figura 17 - Exemplo de meme volátil: "Luiza está no 
Canadá" 

O conceito da fecundidade diz respeito à quantidade de replicações de um meme 

e sua rapidez. Como na Internet os memes ficam arquivados, a fecundidade é vista como 

sua capacidade de propagação. Nesta categoria são divididos em epidêmicos e fecundos: 

(i) Epidêmicos (figura 18): epidêmicos são aqueles com grande fecundidade, que se 

espalham amplamente pelas redes sociais, como uma epidemia. 

(ii) Fecundos (figura 19): memes que não se tornam epidêmicos, mas são disseminados 

por pequenos grupos, em determinados canais. Vale destacar que todos os memes são 

potencialmente fecundos mesmo existindo diferentes graus de fecundidade. 
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Figura 18 - Exemplo de meme fecundo: T Rex Fanho 

 

 

Figura 19 - Exemplo de meme epidêmico: Conselhos da 
Gina Indelicada 

Por fim, a autora conceitua alcance como sendo aquele que diz respeito a quais 

tipos de nós34 o meme atinge mais. Sendo assim, os memes desta categoria são divididos 

em globais e locais: 

(i) Globais (figura 20): são os que chegam até os internautas e que estão distantes entre 

si dentro de uma determinada rede social, ou seja, aparecem em pontos não próximos35.    

(ii) Locais (figura 21 ): ficam restritos a uma determinada rede de weblogs. Os locais 

são reproduzidos por pessoas que estão próximas umas das outras, e que possuem um 

maior nível de interação. 

 

 

 

                                                            
34 Este conceito de “nós” em redes sociais já foi trabalhado anteriormente nesta dissertação. Vide Capitulo 

01, página 09 
35 Utilizamos como exemplo para esta categoria o meme Trollface. Esse meme possui diversas definições, 

mas geralmente faz referência a uma pessoa “sacana” e que só quer causar confusão.  Esta característica é 

reconhecida por usuários de Internet em todo o mundo.  Disponível em: 

http://www.tecmundo.com.br/memes/77923-trollface-nascimento-meme-deu-boa-grana-criador-

problem.htm Acesso em: 15/08/2016 

 

Figura 20 - Exemplo de meme global: Troll face 

 

 

 

 

Figura 21 - Exemplo de meme  local: Suricate Seboso 

 

 

 

http://www.tecmundo.com.br/memes/77923-trollface-nascimento-meme-deu-boa-grana-criador-problem.htm
http://www.tecmundo.com.br/memes/77923-trollface-nascimento-meme-deu-boa-grana-criador-problem.htm
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Podemos perceber que são variados os formatos possíveis para utilização de 

memes em comunicação digital. Ao que parece, mesmo envolvendo um processo de 

criação, questões estéticas não parecem preocupar usuários deste formato de mensagem, 

uma vez que produções amadoras ganham o mesmo espaço que criações realizadas por 

profissionais. Para isso vale a pena uma breve discussão sobre o conceito de estética para 

então compreendermos melhor como os memes se tornam uma manifestação cultural da 

Internet. 

O processo comunicacional, principalmente o da publicidade, sempre prezou pela 

transmissão de uma mensagem impactante, geralmente repleta de qualidade gráfica sendo 

elaborada por profissionais qualificados para tal ação. Com a popularização da Internet e, 

principalmente da tecnologia, percebemos que a elaboração destes materiais para 

comunicação em ambientes digitais não exige que os materiais publicados sejam “grandes 

obras primas”.  Parece, inclusive, que em vários casos o oposto ocorre. Quanto mais 

simples (amadora) a criação é, mais efeito de propagação e disseminação ele poderá ter. 

Atribuímos esta questão ao fato de que memes menos produzidos podem ser utilizados 

várias vezes, em vários contextos, enquanto uma criação mais elaborada tende a ser 

utilizada apenas para aquele objetivo específico. 

Parte disso pode ser atribuído à facilidade tecnológica do mundo digital. 

Atualmente temos diversos dispositivos altamente preparados para multifunções, dentre 

elas a de edição de imagem, captura de foto e vídeo dentre outras milhares de aplicações 

que são lançadas diariamente. Mesmo com toda esta tecnologia à disposição, percebemos 

que a qualidade do que se cria ainda pode ser questionada no que se refere à produção 

artística. Bosi (2002) aborda esta questão quando afirma: “qualquer atividade humana, 

desde que conduza regularmente a um fim, pode chamar-se artística”. ( p.13). Segundo 

esta perspectiva, podemos afirmar que um meme é também uma forma de arte. Agora: 

existe de fato uma experiência estética neste processo comunicacional com a utilização 

de memes? 

Para isso, recorremos a conceituação realizada por Gumbrecht (2006) sobre a 

experiência estética: 

a experiência estética consiste no processo gradual de emergência, em 

vez da interrupção imposta ou pela epifania. Para usar a linguagem 

dos formalistas russos: não é o efeito de uma ‘desautomatização’, mas 

justamente a ‘automatização’ do conforto ao estar sentado que pode 

desencadear o nosso interesse pelos seus motivos, transformando, 

dessa forma, o conforto numa experiência estética. (p.57) 
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Com isso, podemos refletir que a utilização de memes em comunicação digital 

pode ser considerada como uma experiência estética, uma vez que habilita àqueles que 

utilizam as redes sociais um conforto no que se refere à compreensão da mensagem. A 

grande utilização de imagens, em conjunto com textos, traduz emoções que aproximam 

usuários a ponto de esta mensagem ser compartilhada milhares (até milhões) de vezes 

pelas redes. O processo de construção destas mensagens parece seguir um modelo de uma 

história, para que assim possa “viralizar”. 

Desta forma, o processo de construção da mensagem, com a utilização de imagens 

e textos sobrepostos, codifica uma mensagem em uma tentativa que a mesma seja 

decodificada de forma clara e objetiva para então ser compartilhada. Martino (2014) 

descreve como a simplicidade da mensagem contribui para sua distribuição na Rede: 

 

a simplicidade da mensagem, o humor e a possibilidade de ação do 

público no sentido de compartilhar a mensagem estão entre os 

principais. No caso dos virais, a carga emocional é relevante na 

medida em que seu compartilhamento depende, a princípio, do 

impacto causado. (p.180) 
 

 Tomando como verdadeira a afirmação de Martino (2014) a qualidade estética da 

mensagem não impacta no resultado que ela se propõe. Basta que a mensagem crie uma 

identidade com um grupo, ou momento da vida de qualquer pessoa (repertório) para que 

ela se torne agradável, indiferente de seu conceito estético. Kant (2008), em sua obra 

Crítica da Faculdade do Juízo, contribui para esta reflexão quando aborda questões 

relacionadas a conceituação do que é belo e sublime. O filósofo apresenta uma reflexão 

sobre o belo natural e a preocupação em determinar sobre quais condições é possível o 

juízo de gosto perceber a beleza nas coisas.  

O juízo do agradável se refere à sociabilidade, na medida em que 

este se apoia em regras empíricas. E embora também os juízos 

relativos ao bom aspirem com razão a ser válidos para todos, o bom 

se representa apenas mediante um conceito como objeto de um 

prazer geral, coisa que não ocorre com o agradável nem com o belo. 

(KANT, 2008, p.56) 
 

  Concordamos com Kant na medida que a questão de uma mensagem 

digital ser considerada agradável (tolerada) está relacionada com sua sociabilidade 

(prazer geral), uma vez que aquilo que é aceito pela maioria se torna um conceito estético 

para determinado segmento (bom, se utilizarmos o que foi descrito por Kant). Uma 

mensagem ganhará seu espaço nas Redes quando for reconhecida por um número grande 

pessoas (usuários) que a categorizem como boa (prazerosa na visão de Kant). Nestes 
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casos, observamos que este tipo de mensagem acaba por ser compartilhada repetidas 

vezes apenas pelo fato de um grande número de pessoas estarem tomando esta iniciativa 

e não, necessariamente por terem gostado da mensagem.   Para explicar melhor esta ideia, 

nos remetemos novamente ao conceito de Noelle Neumann (1974, 1984, 1991) que se 

sustenta no conceito de que as pessoas tomam decisões baseadas no que acreditam ser 

“decisões majoritárias” (p. 489). Percebemos que por mais que haja um conceito estético 

individual (gosto segundo análise de Kant) a utilização de memes em comunicação digital 

não se apropria de conceitos ligados a gosto individual e sim daquilo que é reconhecido 

pela massa com uma linguagem do meio em que ela é utilizada (Internet). Desta forma, 

ponderamos que todo o processo estético de uma mensagem digital se dá pela identidade 

de grupo cultural que ela proporciona a quem se utiliza deste mecanismo comunicacional. 

Ou seja, cada grupo se utilizará de suas próprias experiências estéticas para se comunicar, 

sendo reconhecidas como belo, ou agradável a mensagem que cumpre seu papel de 

identidade cultural. 

Determinados comportamentos que observamos em grupos sociais diversos 

podem ser reconhecidos como ações culturais daquele universo de pessoas. Desta forma, 

analisamos que a utilização da Internet, em qualquer parte do mundo, proporciona 

comportamentos que criam identidade de grupo, reconhecimento que, para utilizar esta 

ou aquela rede, seu comportamento tem que estar de acordo com o que é um 

comportamento de massa.  

Se podemos definir este tipo de comportamento como sendo de massa, podemos 

então chama-lo também de comportamento cultural. Williams (1969) define cultura da 

seguinte forma: “Cultura significava um estado ou um hábito mental, ou ainda, um corpo 

de atividades intelectuais e morais; agora, significa também todo um modo de vida” 

(p.20). O modo de vida em redes sociais só se faz valorizado quando se utiliza de 

ferramentas reconhecidas pelos usuários daquele canal. Os memes tem esta função de 

identidade na medida em que se tornam esta ferramenta que permite às pessoas 

reconhecerem aquilo como sendo algo “da Internet”. 

Os memes são transmitidos entre as pessoas e, devido à velocidade de alcance de 

sua propagação, se tornam ferramentas culturais que vão além do relacionamento 

interpessoal (MARTINO, 2014). “Essa relação entre o nível de micro compartilhamento 

individual e o nível macro de alcance social tornamos memes particularmente importantes 

para se entender a cultura contemporânea” (p. 178). Martino, utilizando como referência 
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o artigo de Limor Shifman (2014)36, cita a classificação que o autor fez de que “toda 

cultura digital, com suas cópias, transformações e compartilhamentos de informação, 

como sendo parte de um processo hipermimético” (p.178). É exatamente o fato dos 

memes serem ferramentas de propagação de mensagem que fazem deles mecanismos de 

reconhecimento cultural de quem utiliza a Internet. Ao que parece, a sociedade converge 

para uma nova forma de se comunicar, uma vez que: 

 

A convergência não ocorre por meio dos aparelhos, por mais 

sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais 

com os outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, 

a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo 

midiático e transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana. (JENKINS, 2006, pg.30) 

 

Mas afinal, por que os memes funcionam? Para possivelmente explicar isso, 

Martino (2014) se utiliza de dois conceitos descritos por Shifman. Um primeiro ponto 

seria a questão econômica, na qual, segundo o autor, em épocas de uma economia de 

informação, “chamar a atenção de pessoas é um bem valioso” (p.179). O segundo ponto 

está relacionado à criação de laços, ainda que superficiais, entre as pessoas:  

reelaborar um meme é ser parte de uma comunidade talvez anônima, 

mas não menos forte. Memes são compartilhados em redes sociais 

digitais, de certa maneira, pelo mesmo motivo que pessoas contam 

piadas ou histórias que ouviram: para fazer parte do grupo. 

(MARTINO, 2014 p.179) 
 

Desta forma, a criação de memes proporciona uma narrativa que visa estabelecer 

laços entre as pessoas que utilizam os canais digitais. Estas mensagens tendem a ser 

decodificadas de modo apropriado por pessoas que utilizam aquele grupo, que tenham o 

mesmo repertório. Quando se compreende um meme, significa que você faz parte daquele 

grupo e que consegue decodificar conforme o esperado mensagens que nem sempre são 

claras para aqueles que não fazem parte daquele contexto, ou seja, que não tem a mesma 

identidade cultural. 

 No caso da Pref’s a utilização de memes acabou por se tornar a forma mais comum 

de se comunicar por meio de sua página no Facebook. A utilização deste tipo de postagem 

possibilitou à instituição se aproximar de um público que até então não interagia (ao 

menos não frequentemente) com a Prefeitura de Curitiba. Algumas das postagens que 

                                                            
36 O artigo de Shifman L. Memes in Digital Culture foi apresentado no MIT Press em 2014. (p. 180) e é 

referenciado no livro de Martino (2014) discutir a utilização de memes na internet. 
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obtiveram maior destaque se utilizaram de elementos em que a questão da identidade por 

meio do repertório fica evidente, sendo percebida (decodificada) por seu público de 

maneira mais intuitiva. Cabe ressaltar que não foi possível estabelecer um padrão no que 

se refere aos conceitos do que é viral (MARTINO, 2014) ou propagável (JENKINS, 

GREEN, FORD 2014) nas postagens publicadas pelas Pref’s, uma vez que observamos 

as duas situações sendo aplicadas.  

A seguir listaremos algumas destas postagens, mostrando como no processo de 

construção das mensagens institucionais foram utilizados conceitos e teorias discutidos 

neste capítulo. Vale destacar que todas as postagens que listaremos sempre se utilizam de 

um repertório da cultura pop para transmitir uma mensagem institucional. 

A primeira postagem que destacamos é uma mensagem que visava informar aos 

munícipes sobre reformas em terminais de ônibus da cidade que proporcionariam maior 

agilidade a uma das linhas de ônibus mais utilizadas da cidade, a “Inter 2”. Para chamar 

a atenção do público a equipe da Pref’s utilizou uma referência da série norte americana 

Game of Thrones, produzida originalmente pelo canal de TV paga HBO cujo primeiro 

capítulo tem como título “Winter is Coming”. A expressão virou um jargão comum entre 

os fãs da série para referencia-la. Aproveitando este momento, a Pref’s fez então uma 

postagem (Figura 22) se aproveitando da semelhança sonora da palavra Winter (inverno) 

com o Inter37, criando assim a expressão “o Inter is coming!”. Importante destacar que a 

ideia de criação partiu de um seguidor da Pref’s, devidamente referenciado na postagem, 

mostrando assim a sinergia entre a instituição e seu público. 

 

Figura 22 - Inter is Coming! 
Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

                                                            
37 Na cidade de Curitiba uma das linhas de ônibus que circulam entre os bairros da cidade recebe o nome 

de Interbairros. Cada região tem uma linha de Interbairros identificada por números, ex: Interbairros 1, 2 , 

3, etc. Uma destas linhas, que utiliza um sistema diferente, os chamados ligeirinhos, recebe o nome de Inter 

2 e é uma das mais utilizadas na cidade, em função de seu percurso ser um dos mais extensos. 
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A segunda postagem que listaremos utiliza o sucesso de uma série de desenho animado 

chamada “Hora da Aventura38”. Nesta série o personagem principal Finn e seu cachorro 

Jake vivem diversas e inusitadas situações na Terra do Ooo. A série ganhou destaque 

entre o público jovem nos anos de 2013 e 2014, principalmente. Atraiu também a atenção 

de adultos devido ao desenho fazer referências que poderiam ser compreendidas por um 

público mais maduro39. Devido a este reconhecimento, a Pref’s utilizou seus personagens 

para transmitir uma mensagem de alerta de temporal. Na postagem (figura 23) vemos os 

dois personagens principais viajando nas costas de outro, Lady Iris (que é meio unicórnio, 

meio arco-íris). A postagem ainda usa da ironia informando que a imagem não é 

verdadeira, por ser impossível “surfar num arco-íris” num dia com o céu nublado. Junto 

com a brincadeira, vem um alerta para que as pessoas procurem evitar nuvens carregadas. 

 

 

Figura 23 - Hora da Aventura 
Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

 Outra postagem que separamos utiliza uma referência que ficou conhecida na rede devido 

a uma propaganda de um site de compra e venda de produtos. No comercial, o artista Cumpadi 

Washington, que alcançou a fama com o grupo de pagode “É o Tchan”, aparece como se fosse 

um rádio que incomoda os moradores de uma casa (principalmente a dona da casa) com 

expressões pesadas e, até certo ponto, ofensivas. Num determinado momento ele pergunta: “ este 

é seu marido, é? Sabe de nada inocente!40”. Esta expressão (que também era utiliza pelo 

músico em várias canções do grupo) ganhou rapidamente as redes por meio de diversos 

                                                            
38 Seriado em desenho animado que conta as aventuras do menino Finn e seu cão Jake. Disponível em 

http://www.cartoonnetwork.com.br/show/hora-de-aventura acesso em 25/05/2016. 
39 O desenho fez tanto sucesso que ganhou uma versão para o cinema, conforme matéria disponível em 

http://otvfoco.com.br/desenho-de-maior-sucesso-atualmente-hora-de-aventura-ira-para-as-telonas/ acesso 

em 25/05/2016  
40 A expressão já era utilizada anteriormente em músicas do grupo, porém ganhou repercussão quando 

mencionada no comercial referido. O comercial pode ser assistido no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3dreI6mk_g acesso em: 25/05/2016 

http://www.cartoonnetwork.com.br/show/hora-de-aventura
http://otvfoco.com.br/desenho-de-maior-sucesso-atualmente-hora-de-aventura-ira-para-as-telonas/
https://www.youtube.com/watch?v=d3dreI6mk_g
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memes que utilizavam a expressão como forma de negar alguma coisa. A Pref’s então 

decidiu publicar uma notícia de um jornal (figura 24) que informava como visualizar um 

eclipse lunar total que aconteceria naquela data. Fazendo piada com o fato da cidade de 

Curitiba ter, frequentemente, o céu encoberto por nuvens, fizeram uma postagem em que, 

supostamente as próprias nuvens utilizavam a expressão “sabe de nada inocente”, 

referindo-se à impossibilidade de acompanhar o fenômeno natural na cidade. 

  

 

Figura 24 - Sabe de nada, Inocente! 
‘Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba.  

 

A última postagem que separamos aqui para comentar foi publicada no Twitter, e 

se aproveitou dos personagens da sequência de filmes do Harry Potter. Nestes filmes, os 

personagens principais são jovens bruxos que vivem aventuras numa escola em que 

aprendem bruxaria. Na história, todos aqueles que não são bruxos são chamados de 

“Trouxas” pelos personagens. Utilizando a imagem dos pequenos bruxos dentro de um 

carro, a Pref’s fez referência para que os jovens não fizessem a cidade de “trouxa” 

andando na via de uso exclusivo de ônibus (chamada de canaleta pelos moradores da 

cidade). Na postagem (figura 25), uma montagem dos jovens dentro de um carro foi 

colocada na frente de um ônibus da cidade com a mensagem alertando sobre o uso 

exclusivo destas vias pelos ônibus. 
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Figura 25 - Harry Potter no carro. 
Fonte: Twitter da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Ao observar essas mensagens podemos perceber, mais uma vez, a grande 

importância do repertório do decodificador no processo de compreensão da mensagem. 

Parece claro que, para que a mensagem alcance um maior número de pessoas, reconhecer 

o contexto em que ela foi construída pode fazer a diferença no resultado que a mensagem 

alcançará. A Pref’s utilizou este e diversos outros contextos fazendo com que o público 

que utiliza as redes sociais, e que tivesse interesse em cultura pop, a aceitasse e 

referenciasse como um dos cases de destaque no que se refere a gestão de conteúdos e 

relacionamento digital41. De fato, desde a postagem dos dementadores (figura 5), pode-

se inferir que a equipe da Pref’s constatou a possibilidade de codificar a maioria de suas 

mensagens considerando este tipo de repertório. No próximo capítulo desta pesquisa, 

iremos nos aprofundar no tema relacionamento, procurando entender melhor como se 

aproximar do seu público pôde proporcionar melhores resultados de interação da 

Prefeitura com os cidadãos da cidade. 

 

 

 

 

                                                            
41 Veículos de comunicação de todo o país noticiaram o trabalho da Pref’s, como é possível observar na 

matéria do jornal O Globo dando destaque ao trabalho com bom humor, mas também com ações sociais. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/Prefeitura-de-curitiba-faz-sucesso-nas-redes-com-pagina-

que-equilibra-humor-prestacao-de-servico-16490387 acesso em 05/06/2016 

http://oglobo.globo.com/brasil/prefeitura-de-curitiba-faz-sucesso-nas-redes-com-pagina-que-equilibra-humor-prestacao-de-servico-16490387
http://oglobo.globo.com/brasil/prefeitura-de-curitiba-faz-sucesso-nas-redes-com-pagina-que-equilibra-humor-prestacao-de-servico-16490387
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03 MAIS QUE UM POST: A UTILIZAÇÃO DO RELACIONAMENTO 

COMO FORMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 
 

 A presença de uma instituição na Internet é realizada por meio de diversos canais 

de relacionamento. Vamos abordar o tema no decorrer deste capítulo, utilizando o 

conceito de Marketing de Relacionamento.  

Esta modalidade de marketing é aplicada por empresas em todo o mundo como 

forma de fidelizar seus consumidores e investir menos capital na aquisição de novos 

clientes. Com a Pref’s o conceito ganha força a partir da utilização de canais digitais que 

visam estabelecer um contato mais próximo com seus munícipes. Mesmo esta instituição 

não vendendo nenhum produto em específico, usar da estratégia do relacionamento 

favorece que mensagens institucionais cheguem a um número maior de pessoas que, 

supostamente, ficam informadas sobre os acontecimentos da cidade e também sobre a 

atuação de sua Prefeitura. O principal objetivo deste capítulo é analisar a atuação da Pref’s 

por meio de suas postagens que, muito mais que se relacionar e ganhar volume de 

audiência, também transmite mensagens institucionais que, por meio do relacionamento 

conquistado e mantido, alcançam um número expressivo de pessoas. 

Estar presente na Internet (por meio de redes sociais principalmente) abre uma 

possibilidade para que instituições possam interagir com as pessoas que fazem parte de 

sua rede. Antes dos aparatos tecnológicos que temos à disposição atualmente, o contato 

entre uma instituição e seu público era realizado por meio da presença física, telefone ou 

correspondência. Geralmente era unilateral, ou seja, quando alguém precisava de algo 

daquela empresa, se dirigia a ela para sanar aquela necessidade específica e depois a 

relação entre as duas partes poderia ficar longos períodos sem qualquer interação. Se a 

iniciativa não partia do consumidor, era a empresa que, por meio de publicidade, na maior 

parte das vezes, “procurava” seus clientes com vistas a chamar a atenção de seu público-

alvo para ofertas, notícias e outras manifestações.  

Nestes modelos, percebemos que se não fosse por um motivo comercial, ou seja, 

a compra de um produto, é muito pouco provável que um relacionamento fosse construído 

entre empresa e seu público. O contato entre empresas e clientes se dava apenas quando 

o processo de compra estava em evidência. Fazer um bom atendimento significava então 

conduzir seu cliente para uma boa compra; após isso, ocorria um distanciamento entre as 

partes até que uma nova compra se fizesse necessária. Com o passar dos anos, e aumento 

da concorrência, entra em vigor e disputar clientes apenas com o melhor preço nem 
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sempre resulta em bons resultados, procurando modificar este processo, surge o 

Marketing de Relacionamento. 

 

3.1 – MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Em resposta à nova realidade de aproximação entre clientes e empresas, nos anos 

de 1990, surge uma nova orientação de marketing denominada “marketing de 

relacionamento” (MACKENNA, 1993), quando os consumidores passam a ser mais 

exigentes, desejando respostas claras, precisas, rápidas e em tempo real, além de querer 

ser tratados de forma diferenciada, ou seja, desejando uma atenção especial para as suas 

necessidades. Esta nova forma de fazer marketing possibilitou que os relacionamentos 

entre as organizações e os clientes passassem a ter um caráter mais duradouro do que 

simples transações eventuais. 

A definição de relacionamento42 que utilizamos anteriormente evidencia que para 

construir uma relação é necessário estabelecer elos sociais ou afetivos com outrem. Este 

conceito parece ser comum nos relacionamentos entre pessoas ou entre 

empresas/instituições e pessoas. Desta forma vamos utilizar nesta pesquisa a definição de 

Peppers e Rogers (2004) que abordam o conceito para explicar a importância do 

marketing de relacionamento nas instituições.  

Os autores constroem este conceito baseado em um processo para que a relação 

se consolide. Para se iniciar este processo de relacionamento, é necessário que haja um 

período de aprendizagem em que a empresa aprende sobre um cliente individual através 

de suas transações e interações durante o processo de fazer negócios. O cliente, por sua 

vez, aprende sobre a empresa através de suas experiências de compra sucessivas e outras 

interações. Percebendo isso, os autores apontam que um relacionamento é formado pelos 

seguintes conceitos: reciprocidade, interação, exclusividade e confiança (PEPPERS; 

ROGERS, 2004, p. 35-39). Vamos nos aprofundar nos dois primeiros conceitos por 

entender que estes fazem parte integralmente do processo comunicacional da Pref’s com 

seu público, não descartando os demais, pois também fazem parte de um processo de 

relacionamento. 

A primeira parte deste processo implica que todo relacionamento precisa de 

reciprocidade. Para ser considerado um relacionamento, ambas as partes têm de participar 

e estar cientes da existência da relação. Isto significa que as relações devem ser de duas 

                                                            
42 Já utilizada nesta dissertação no capitulo 01, p 10. 
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vias. Em outras palavras, é preciso que as duas partes envolvidas reconheçam que existe 

uma relação entre elas. Segundo o conceito trabalhado pelos autores, não se pode ter um 

relacionamento com outra pessoa se ela não tem um relacionamento com você. 

Trazendo este conceito para o ambiente corporativo, será que uma pessoa pode ter 

um relacionamento genuíno com uma marca? Peppers e Rogers (2004) dizem que sim, 

mas isso não acontece apenas porque o cliente gosta da marca e compra seus produtos 

repetidamente. Um cliente pode ter uma grande afeição por uma marca sozinha, mas, uma 

relação entre o cliente e a marca só pode existir se a marca (isto é, a empresa por trás da 

marca) também está consciente de que o cliente exista (criando demonstrações desta 

consciência), proporcionando assim uma via de mão dupla e individualizando todo o 

processo de atendimento.  

Esta visão fica clara na atuação da Pref’s se observarmos o momento em que a 

constituição da persona se deu. No episódio em que um usuário comentou dementadores 

em uma postagem publicada pela Pref’s, e na sequência, a instituição produziu um post 

patronum para combater os dementadores, naquele momento se estabeleceu a 

reciprocidade entre as partes e o usuário não era apenas mais um: passou a ser único. 

O segundo ponto importante a ser destacado é que os relacionamentos são 

conduzidos por interação. Quando duas partes interagem, eles trocam informações e este 

intercâmbio de informações é um motor central para a construção da relação. Isto, 

naturalmente, implica também em reciprocidade. Mas interações não tem que ter lugar 

específico, como, por exemplo, ao telefone, num atendimento pessoal ou ainda na 

Internet. A interação ocorre quando um cliente compra um produto da empresa, ou no 

caso da atuação da Pref’s, interage com a postagem por meio de um comentário, curtida 

ou compartilhamento da mensagem. Cada interação contribui para o teor total de 

informações possível na relação. Podemos dizer que, no caso de um trabalho em redes 

sociais, conquistar uma interação corresponde a conquistar uma venda de produtos, uma 

vez que estes canais visam estabelecer um contato com seu público por meio de 

mensagens que tem como objetivo alcançar um número expressivo de pessoas; assim, 

estabelecer uma interação pode ser considerada uma meta cumprida. 

Por estes motivos, as organizações, em geral, procuram também conhecer mais o 

consumidor, ouvindo-o, dedicando-se a ele, agradando-o e antecipando em atender aos 

seus desejos; enfim, cativando-os de forma a alinhar a empresa com os clientes que 

valorizam o que ela tem a oferecer (IAN, 1999, p.106). Nessa nova forma de 

relacionamento comercial, também conhecida como marketing um-a-um, conceito que 
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parte do paradigma de que o futuro será caracterizado cada vez mais por relacionamentos 

individualizados, os negócios (relações comerciais) serão compostos por uma produção 

cada vez mais personalizada e o marketing individual composto por mídias cada vez mais 

específicas, verifica-se que o panorama dos negócios está sendo radicalmente 

transformado. Peppers e Rogers (1994) cunharam o termo e acreditavam que, no futuro, 

o processo de marketing seria direcionado a um cliente de cada vez. Neste panorama, os 

negócios terão como foco cada vez menos os lucros imediatos, provenientes de 

quantidades de vendas no curto e médio prazo, e terão como principal objetivo vislumbrar 

os lucros a longo prazo, através da retenção duradoura dos clientes, começando a 

desenvolver relacionamentos vitalícios com os mesmos. "No futuro de um-para-um, não 

será quanto você sabe sobre todos os seus clientes, mas quanto você sabe sobre cada um 

de seus clientes”. (PEPPERS; ROGERS, 1994, p.7) 

A Internet vem assumindo um forte papel de informação com melhor relação 

custo-benefício, por ser visual, audível, interativa e em tempo real, além de alterar de 

forma significativa o relacionamento das organizações com clientes, fornecedores e 

consumidores. As mudanças são consideradas como uma remodelagem fundamental do 

setor (WEBSTER, 1992) e se direcionam para o marketing de relacionamento, cujo 

conceito engloba o marketing relacional, parceria de trabalho, marketing simbiótico, 

varejo relacional e marketing interno. Portanto, marketing de relacionamento faz parte de 

um paradigma de rede em desenvolvimento, que reconhece que a competição global 

ocorre cada vez mais entre redes das organizações. O resultado dessas dinâmicas globais 

em uma natureza paradoxal do marketing de relacionamento é que, para ser um 

competidor efetivo em uma economia global, é necessário ser um cooperador confiável 

em alguma parte da rede. 

O marketing baseado na experiência enfatiza a interatividade, a 

conectividade e a criatividade. Com esta abordagem, as empresas 

dedicam-se aos seus clientes, monitoram constantemente seus 

concorrentes e desenvolvem um sistema de análise de feedback que 

transforma essa informação sobre o mercado e a concorrência em uma 

nova e importante informação sobre o produto. (MCKENNA, 1993 p. 47) 
 

No ambiente digital, as redes sociais, de um modo geral, assumem este papel de 

ferramenta centralizadora, uma vez que nela, clientes e empresas, usuários e instituições, 

no caso da Pref’s, estão presentes. Podemos apontar algumas vantagens em utilizar estes 

canais para estreitar um relacionamento com seu público.  

Uma das principais vantagens de estar presente em uma rede social é a 

possibilidade de descoberta das necessidades dos clientes. As páginas criadas em 
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plataformas como o Facebook dão oportunidade ao consumidor de relevar as reais 

necessidades, o que permite à empresa maior compreensão dos desejos dos consumidores 

e melhor possibilidade de atender ao público-alvo. Através do marketing de 

relacionamento, novas ideias podem surgir para o negócio e o aperfeiçoamento será 

contínuo. Os próprios clientes são capazes de contribuir com o aumento da qualidade do 

produto oferecido, através de sugestões, pedidos e informações sobre o que funciona bem 

e o que precisa ser melhorado. Uma empresa que consegue enxergar os clientes como 

fortes aliados para o crescimento do negócio tende a crescer cada vez mais e se destacar 

no mercado. Kevin Roberts (2004), utiliza o conceito de Lovemark, que defende o 

conhecimento pleno (por parte da empresa) de seu público. Envolve conhecer de forma 

individualizada seu público, saber o que lhe agrada, e principalmente, o que ele espera de 

sua marca. Para Roberts (2004), o relacionamento entre consumidor e marca é como um 

namoro e precisa percorrer o caminho do amor: criando conexões emocionais duradouras 

e fieis ao longo da vida. Jenkins (2008) aborda o tema por meio do conceito de economia 

afetiva, que segundo ele é “entender os fundamentos emocionais da tomada de decisão 

do consumidor como uma força motriz por trás das decisões de audiência e de compra” 

(2008, p. 96). Assim, os conceitos de economia afetiva (JENKINS, 2008) e Lovemakers 

(ROBERTS, 2004) estão conectados já que ambos dependem, diretamente, da 

participação do público, seja para entender os fundamentos emocionais dos mesmos, ou 

para propiciar maneiras do consumidor expressar sua “paixão”, engajamento e opiniões. 

Outro fator importante é avaliar qual o nível de satisfação dos clientes, uma vez 

que a insatisfação deve ser vista como uma oportunidade de melhorar os processos da 

empresa. Se pensarmos numa página em qualquer rede social como uma extensão da 

marca de uma empresa, percebemos que esta marca está sempre em avaliação por parte 

do público e o conceito pode subir ou cair facilmente. Independente dos objetivos da 

empresa, ter um comportamento que prioriza a igualdade social, a fraternidade, a 

preservação ambiental e a solidariedade pode ser muito positivo à imagem de uma 

empresa. Como instituição pública, verificamos estes conceitos trabalhados 

frequentemente pela Pref’s em suas postagens.  

Interagir com os clientes é muito mais do que responder sugestões, reclamações e 

resolver problemas que envolvem vendas. Através da interação, é possível aumentar o 

público e manter os seguidores atentos a todas as novidades. É importante que as páginas 

estejam sempre atualizadas com conteúdo interessante e que provoquem interações.  
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No que se refere ao trabalho da Pref’s, podemos dizer que a base do 

desenvolvimento do trabalho realizado pela equipe que está à frente dos canais oficiais é 

buscar o relacionamento com seus munícipes. O principal objetivo do departamento é o 

de conquistar espaços de mídia ao invés de comprá-los. Para que isso seja possível, é 

necessário contar com o potencial de viralização de mensagens na rede (BORBA, 2016). 

Desta forma, o investimento em relacionamento e, principalmente, produzir conteúdos 

que proporcionem este relacionamento, é fundamental para que haja identificação e 

reconhecimento destas mensagens por parte de quem as recebe43. 

Para Ian (1999), o relacionamento é o único ativo realmente importante, pois é 

capaz de trazer resultados em longo prazo. Através desse relacionamento de 

aprendizagem é possível criar vínculos com seu público. Bogmann (2000) comenta que 

o marketing de relacionamento possui cinco níveis a serem superados com os clientes: a) 

básico - vende-se o produto, mas não existe a pós-venda; b) reativo – a venda é realizada 

e os clientes são incentivados a retornarem em caso de dúvidas ou possíveis problemas; 

c) confiável – existe uma pós-venda. Buscam-se opiniões do cliente a respeito da 

comercialização ocorrida; d) proativo – existe uma venda acompanhada com ligações 

periódicas junto ao cliente em busca de aperfeiçoamento ou oferta de produtos; e) parceria 

– a empresa concentra-se no cliente para identificar meios de oferecer melhor valor. 

Refletindo sobre estes conceitos e buscando fazer uma relação direta com o objeto de 

estudo desta pesquisa, percebemos que nos canais em que a Pref’s atua, o nível da parceria 

é o que fica mais evidente, uma vez que é preciso que os usuários, em geral, repliquem 

seus conteúdos para que a mensagem alcance um maior número de pessoas.  

Complementando o universo de relações, podemos considerar 4 pontos que são 

fundamentais para o estabelecimento de um contato mais próximo entre uma instituição 

e seu público-alvo. Estes pontos foram nomeados como 4Rs (NETO, On-line) e estão 

assim organizados: (i) Reconhecimento -  que está divido em estabelecimento de uma 

identidade corporativa, gestão de marca, imagem de marca e propaganda institucional. 

(ii) Relacionamento – que, no âmbito das relações públicas, é assunto específico que 

demanda gestão especializada. Pode ser dividido em: relações com o público interno, 

atendimento ao público externo, ouvidoria e mediação de conflitos. (iii) Relevância - em 

que é necessário compreender quais características nos fazem mais relevantes perante a 

imensa quantidade de mesmos serviços, produtos, entre outros. Pode ser dividido em: 

                                                            
43 Vide conceito de repertório descrito no capítulo 2, p. 31 desta pesquisa (NETTO, 1996) 
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pesquisa de opinião, patrocínio, eventos e marketing social. (iv) Reputação - construir 

uma reputação é algo que advirá de uma sucessão de atitudes, decisões, comunicações 

com o público e apoio a projetos de terceiros; ainda acrescenta que: a coerência, apego a 

princípios e valores consolidados contribuem para a construção de uma boa reputação.  

Parece evidente a importância de se estabelecer um relacionamento entre uma 

pessoa jurídica e uma pessoa física. Faz parte de um contexto estratégico utilizado por 

empresas em todo o mundo. Manter contato constante com clientes, ou no caso do nosso 

objeto de estudo nesta pesquisa, usuários que se mantenham conectados em uma 

instituição por meio de uma rede social, tem se mostrado uma tarefa complexa devido, 

principalmente, à grande quantidade de informações disponíveis na Internet. Utilizando 

como base apenas o Facebook, podemos observar que um usuário desta rede pode se 

conectar com diversas outras instituições de seu interesse. Na prática da utilização desta 

rede social digital, basta curtir uma determinada página para que os conteúdos postados 

nela cheguem até o usuário que a curtiu. Esta possibilidade faz com que um único usuário 

possa receber postagens de diversas páginas institucionais, ou seja, de páginas de 

empresas ou pessoas jurídicas.  

Com o crescimento da utilização do Facebook por parte de empresas, a própria 

rede social passou a restringir o alcance44 que estas páginas têm para que o 

relacionamento entre as pessoas (físicas) seja privilegiado. Assim, para que uma empresa 

alcance mais pessoas, suas postagens precisam conquistar um grande número de 

interações com seus seguidores; desta forma, o algoritmo do Facebook entende que se a 

pessoa está interagindo com aquela página é porque tem interesse nos conteúdos 

publicados por ela; consequentemente, as postagens daquela Fanpage aparecerão com 

maior frequência para o usuário interessado. Portanto, o relacionamento se torna peça 

fundamental do processo comunicacional por meio de canais como o Facebook. 

 

3.2 – PREF’S E RELACIONAMENTOS 

 

A missão de manter usuários interessados nos conteúdos postados no Facebook 

parece ainda mais difícil se analisarmos o conceito de Amor Líquido descrito por Bauman 

(2004). O autor escreve sobre a fragilidade das relações, conceito do qual podemos 

desenvolver reflexões interessantes para esta pesquisa. Nossa sociedade tem se mostrado 

                                                            
44 Esta informação pode ser analisada também na seção de perguntas e respostas da própria rede social 

por meio do endereço: https://www.facebook.com/business/news/BR-Alcance-organico-no-Facebook-

suas-duvidas-respondidas Acesso em: 18/06/2016 

https://www.facebook.com/business/news/BR-Alcance-organico-no-Facebook-suas-duvidas-respondidas
https://www.facebook.com/business/news/BR-Alcance-organico-no-Facebook-suas-duvidas-respondidas
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consumista, em que as relações se dão por interesse prevalecendo a “lei do menor 

esforço”: 

e assim é, numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto 

pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, 

resultados que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, 

garantias de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de 

aprender a arte de amar é a oferta (falsa, enganosa, mas que se deseja 

ardentemente que seja verdadeira) de construir a ‘experiência amorosa’ à 

semelhança de outras mercadorias, que fascinam e seduzem exibindo 

todas essas características e prometem desejo sem ansiedade, esforço sem 

suor e resultados sem esforço. (BAUMAN, 2004, p.11) 
 

 É justamente percebendo a fragilidade das relações como descrito por Bauman 

(2004) que surgiu o interesse em compreender como ações promovidas pela Pref’s se 

concretizam além das postagens publicadas utilizando a força do relacionamento em uma 

rede social digital. 

A facilidade de encontrar informações na Internet tornaria as relações ainda mais 

superficiais, uma vez que a informação que interessaria poderia estar em diversos canais. 

A manutenção de uma fidelidade a determinado canal vai depender de que tipo de esforço 

este canal vai dispender para manter a atenção do usuário, pois este mesmo usuário poderá 

circular pela Rede em busca daquilo que melhor lhe convir, sem que ele precise esperar. 

Ao que parece, esta característica está presente nas relações que vivemos 

atualmente. Para que uma relação seja duradoura, é necessário investimento; ou seja, é 

preciso manter o relacionamento constantemente com seu par, interagindo com ele. Se 

analisarmos o trabalho realizado em redes sociais por parte de instituições, poderemos 

observar que muitas delas buscam, por meio do volume de postagens, estar presentes no 

dia a dia de seus seguidores. Outras ainda investem em publicidade no próprio canal (para 

alcançar mais pessoas) esperando que isso atraia seguidores fieis. No caso da Pref’s, o 

investimento foi o de falar tentar falar a “linguagem da Internet” que, segundo uma 

pesquisa realizada na Austrália45, atinge em sua grande maioria jovens e adolescentes ( e 

que tendem a ter associado um repertório de cultura pop).  

As postagens publicadas pela Pref’s assumem um papel despojado se utilizando, 

na maior parte das vezes, de personagens facilmente identificados pelo público mais 

jovem e que reconhece a cultura pop. Este esforço em agradar os usuários que seguem a 

                                                            
45 A pesquisa foi citada em uma matéria em que uma professora da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) responde algumas questões relacionadas a maneira de jovens utilizarem a escrita na Internet. A 

matéria está disponível em: http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-

Internet-celular/idioma-escrita-abreviada-jovens-adolescentes.shtml acesso em 20/07/2016 

http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-abreviada-jovens-adolescentes.shtml
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/perguntas_respostas/linguagem-internet-celular/idioma-escrita-abreviada-jovens-adolescentes.shtml
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Pref’s nada mais é do que uma atitude que visa manter uma relação constante. Bauman 

(2004) nos ajuda a confirmar esta ideia quando diz “não há nada que promova mais uma 

relação confortável do que a louvação mútua” (p.16), ou seja, é preciso buscar agradar 

seu público para que assim ele possa interagir com suas postagens. 

Todavia, este processo de conquista de atenção é contínuo, uma vez que se manter 

conectado a um determinado canal é uma opção do usuário. Existe uma volatilidade neste 

processo, uma vez que um simples descurtir46 faz com que este usuário não receba mais 

as postagens de determinada página. Portanto, num processo de relacionamento é preciso 

se reinventar sempre, procurando desenvolver novas ações, oferecer novas alternativas 

que visem manter a atenção do usuário. Percebemos que estas ações são características 

de qualquer relacionamento ao constatar que 

 

A afinidade nasce da escolha, e nunca se corta esse cordão umbilical. A 

menos que a escolha seja reafirmada diariamente e novas ações 

continuem a ser empreendidas para confirmá-la, a afinidade vai 

definhando, murchando e se deteriorando até se desintegrar (BAUMAN, 

2004, p.22) 

 

Se pensarmos no ambiente digital, mais especificamente nas redes sociais, o 

desintegramento de uma relação se dá quando as postagens de uma empresa não alcançam 

mais seu público. Isso se dá, principalmente, quando os conteúdos postados não chamam 

a atenção das pessoas que seguem determinada página. Por esta razão, provocar a 

participação das pessoas, que no caso do Facebook significa a adesão delas a determinada 

postagem por meio de comentários e ou compartilhamentos, é como um convite para um 

relacionamento constante, como descrito por Bauman (2004) “viver juntos pode 

significar dividir o barco, a ração e o leito da cabine. Pode significar navegar juntos e 

compartilhar as alegrias e agruras da viagem”(p. 23). Ou compartilhar conteúdos das 

redes sociais (Lovemarks). 

A Pref’s conseguiu chamar a atenção de pessoas com interesses distintos. 

Obviamente que o ponto comum de tudo que é publicado por eles está relacionado à 

cidade de Curitiba; porém, a página alcançou tamanho sucesso que usuários de todo o 

Brasil passaram a segui-la. 

A cidade alcançou um número de seguidores muito maior do que de outras capitais 

que tem uma população significativamente maior do que a de Curitiba. A capital do 

                                                            
46 Um usuário para seguir uma empresa precisa clicar num botão “curtir” disponível em todas as páginas do Facebook. 

O processo reverso acontece quando este usuário clica em “descurtir”, passando assim a não receber mais as postagens 

daquela página. 
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Paraná tem 846.000 curtidas em sua página, enquanto que capitais como São Paulo e Rio 

de Janeiro, com uma população bem maior, tem 269.000 e 170.000, respectivamente, 

conforme gráfico abaixo (figura 26). 

 

Figura 26 - Gráfico que explica a grande diferença entre o número de curtidas entre as capitais de todos os estados 
brasileiros e distrito federal 

Fonte: Facebook.com criado pelo próprio autor da dissertação 

 Mais uma vez, Bauman (2004) nos ajuda a compreender como este processo 

ocorre quando diz: 

A única forma de incluir os ‘desconhecidos’ em um ‘nós’ era reuni-los 

como potenciais parceiros em rituais confessionais, tendentes a revelar 

um ‘interior’ semelhante (e portanto familiar), quando pressionados a 

compartilhar suas íntimas sinceridades. (BAUMAN, 2004, p. 24) 

 

 Isso nos mostra que a linguagem da Internet, principalmente aquela relacionada 

ao que chamamos nesta dissertação de cultura pop, é a que prevalece, uma vez que, 

mesmo morando fora de Curitiba, usuários de todo o Brasil reconhecem e identificam 

mensagens que foram pensadas e criadas com o objetivo de primeiramente chamar a 

atenção de pessoas e, depois, transmitir a informação institucional. 

Fica evidente, portanto, o destaque que o trabalho da Pref’s conquistou nos 

últimos anos. O sucesso alcançado (medido em número de curtidas) pode ser atribuído a 

ações que ganharam grande repercussão nacional, como o caso do Casamento Vermelho, 

em que a Pref’s foi convidada a se casar com a Prefeitura do Rio de Janeiro47. Neste 

episódio, diversos veículos de comunicação, como jornais, telejornais, além da própria 

divulgação entre as redes sociais, fez com que as ações da Pref’s alcançassem um número 

de pessoas maior do que o de usuários ativos na Internet da capital Paranaense. Pesquisa 

realizada pela FGV/RJ (NERI, 2012) mostra que cerca de 71% (aproximadamente 

                                                            
47 Esta ação, junto com outras que compõe o corpus de análise empírica desta pesquisa, serão estudas 

separadamente no próximo capitulo deste trabalho. 

0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000

R
io

 B
ra

n
co

M
ac

ei
ó

M
ac

ap
á

M
an

au
s

Sa
lv

ad
o

r

Fo
rt

al
ez

a

B
ra

sí
lia

V
it

ó
ri

a

G
o

iâ
n

ia

Sã
o

 L
u

ís

C
u

ia
b

á

C
am

p
o

 G
ra

n
d

e

B
el

o
 H

o
ri

zo
n

te

B
el

ém

Jo
ão

 P
es

so
a

C
u

ri
ti

b
a

R
ec

if
e

Te
re

si
n

a

R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

N
at

al

P
o

rt
o

 A
le

gr
e

P
o

rt
o

 V
el

h
o

B
o

a 
V

is
ta

Fl
o

ri
an

ó
p

o
lis

Sã
o

 P
au

lo

A
ra

ca
ju

P
al

m
as

Número total Curtidas - Capitais e Distrito Federal



77 

 

1.256.000 habitantes na época da pesquisa) da população de Curitiba tinha computadores 

em casa. Deste montante, 62% (780.000) tinham acesso à Internet.  

O Facebook não disponibiliza informações detalhadas por estado ou capitais; 

porém, segundo informações do diretor de parcerias estratégicas do Facebook, Ime 

Archibong, apresentadas no Campus Party48 2016, 8 em cada 10 brasileiros usam a rede 

social. Se tomarmos como base este estudo apresentado, podemos deduzir que cerca de 

620.000 pessoas têm acesso ao Facebook na capital paranaense. Com estes dados, é como 

se disséssemos que praticamente todos que utilizam a Internet em Curitiba curtiram a 

página da Prefeitura. Todavia, muitas destas curtidas provêm de moradores de outras 

cidades, que apenas interagiram com a Pref’s devido à característica de sua persona digital 

(MARK; PEARSON, 2001), pelas postagens que habilitaram decodificação (HALL, 

2003) aderente ao repertório e causaram um certo equilíbrio no que pode ser considerado 

legítimo e ilegítimo (KOOPMANS, 2004) no que se refere à comunicação de uma 

instituição pública. 

Do total de curtidas da página da Pref’s, apenas 260.000 delas são da própria 

capital as demais estão distribuídas entre outras cidades conforme mostra o relatório 

(figura 27)49. 

Este processo se deu, principalmente, devido ao grande volume de interações que 

foram conquistadas pelas postagens publicadas. Cada postagem que a Pref’s 

disponibilizava em sua página, utilizando os conceitos de legitimidade, visibilidade e 

ressonância (KOOPMANS, 2004), sendo fiel a sua persona (MARK; PEARSON, 2001) 

e buscando desenvolver conteúdos que atingissem pessoas que pudessem reconhecer 

aquele repertório (NETTO, 1996) causaram uma decodificação (HALL, 2003) que 

possibilitou atingir um grande volume de interações entre aqueles que a seguem e, 

consequentemente, estabelecer conexões que são constituídas de laços sociais entre as 

partes que participam deste processo comunicacional. 

                                                            
48 Principal acontecimento tecnológico realizado anualmente no Brasil. Nele são tratados os mais diversos 

temas relacionados à Internet, reunindo um grande número de comunidades e usuários da rede mundial de 

computadores envolvidos com tecnologia e cultura digital. Disponível em http://brasil.campus-party.org/ 

acesso em 25/07/2016 
49 Relatório disponibilizado pela equipe da Pref’s que mostra os Top 10 entre cidades e países que 

concentram o maior número de curtidas da página. Fonte: Fanpage da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Atualizado em Junho de 2016 

http://brasil.campus-party.org/
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Figura 27 - Dados da distribuição do número de curtidas da Pref's por sexo, países, cidades e idioma - Fonte Fanpage 
da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

3.3 – SOBRE INTERAÇÕES 

 

Redes sociais na Internet possuem conexões constituídas através de diferentes 

formas de interação e trocas sociais. Na Internet é possível, por exemplo, participar de 

um grupo social sem interagir diretamente com seus membros, mas unicamente 

usufruindo das informações que circulam, como o caso de listas de assinatura de 

newsletter50. Também é possível interagir com um grupo de blogueiros através dos 

comentários e, com eles, formar uma rede social (RECUERO, 2009).  

As interações mediadas pelo computador como formadoras de laços sociais 

podem ser compreendidas na medida em que esses sites e sistemas de comunicação 

permitem que os participantes criem perfis individualizados para interagir entre si. No 

Facebook, uma pessoa cria um perfil pessoal para então interagir com outros perfis 

semelhantes, e também com páginas que representam pessoas jurídicas, como o caso da 

Pref’s. Essa personalização é um elemento essencial para o estabelecimento da interação, 

que é ancorado na presença do outro. Através da construção desses perfis, as partes podem 

reconhecer-se como indivíduos e interagir. Recuero (2007) destaca que essas construções 

                                                            
50 As empresas costumam oferecer ao seu público a possibilidade de assinar estas listas para que 

interessados naquela marca, produto ou serviço recebam, com frequência, notícias, ofertas e outros 

comunicados institucionais que são disponibilizados via correspondência eletrônica. 
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permitem que a Internet possa funcionar como um espaço de sociabilidade, em que os 

laços sociais possam emergir. 

Por meio das interações, são formados os laços sociais que conectam os usuários 

de uma rede social. O conteúdo das interações auxilia a caracterizar um laço social 

determinado. Percebemos nas ações da Pref’s que as postagens publicadas visam, 

primeiramente, estabelecer uma relação com seu público para então transmitir uma 

mensagem institucional, características estas que trabalharemos um pouco mais adiante 

neste capítulo.  

Granovetter (1973) classifica os laços sociais como fortes e fracos. Os laços fortes 

seriam aqueles caracterizados pelo grande investimento de tempo, pela criação de 

intimidade, de confiança, e de reciprocidade. Este tipo de laço parece estar presente nos 

conteúdos publicados pela Pref’s, uma vez que ele busca ganhar a confiança do seu 

público para, então, garantir a mensagem propriamente dita. Algo como se as pessoas que 

interagem com determinada postagem pertencessem àquele grupo ou Rede. A interação 

mútua constitui um tipo de pertencimento, que pode ser compreendido como o sentimento 

que conecta aquele que publica uma postagem e seu público-alvo através dos laços 

sociais, fazendo assim que estes sintam-se parte do grupo. Reconhecer-se no contexto, 

ou, pelo menos, compreender o contexto em que mensagens foram criadas, contribuiu 

para a efetivação de uma conexão entre as partes. 

Mas, afinal, qual a razão para estabelecer um relacionamento que provoque 

interações das pessoas que seguem uma determinada página do Facebook? Os canais nos 

quais mensagens institucionais eram publicadas, em sua grande maioria, dependiam de 

um investimento financeiro considerável para atingir um volume expressivo de pessoas. 

Desta forma, conquistar audiência das pessoas passou a ser uma missão daqueles que 

assumiram os canais digitais da Pref’s: “A premissa do departamento é conquistar espaços 

de mídias ao invés de compra-los” (BORBA, 2016). Portanto, o relacionamento se torna 

uma ferramenta, além de uma estratégia há muito tempo desenvolvida no Marketing, 

conforme discutimos no início deste capítulo. Uma ferramenta que tem como objetivo 

atrair pessoas para uma página, provocando interações para aumentar a audiência de 

mensagens institucionais. Antes mesmo de desenvolver esta ideia, e até mesmo mostrar 

alguns exemplos, cabe retomarmos o que discutimos no primeiro capítulo desta 

dissertação no que se refere ao funcionamento da rede social Facebook.  

O algoritmo da rede social entende que, para que você veja o que acontece com 

seus “amigos”, é necessário que haja uma interação (curtida, comentário ou 
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compartilhamento); se adotarmos o conceito de Recuero (2009), podemos considerar 

estas ações como uma conexão entre as partes envolvidas. Desta forma, o algoritmo 

consegue identificar quem são os amigos que mais interagem com você (e vice-versa), 

estabelecendo assim um ranqueamento de postagens a serem exibidas na linha do tempo 

do usuário. Cada post que é publicado recebe uma pontuação51 que irá determinar qual 

será o seu grau de exposição. Se a pontuação é baixa, poucas pessoas irão vê-lo. 

Inversamente, se a pontuação é alta, maior é a distribuição do post e, consequentemente, 

maior será o destaque dado a ele. Portanto, é este cálculo que determina, baseado no 

relacionamento ocorrido na rede, qual postagem deverá aparecer na linha do tempo das 

pessoas. 

Assim, se uma instituição pretende que suas mensagens atinjam uma audiência 

expressiva, é necessário provocar a interação de seus usuários; na prática, é preciso que 

as postagens gerem as ações de curtir, comentar e compartilhar, sendo que nesta mesma 

ordem, as duas últimas têm maior relevância no processo de relacionamento digital; ou 

seja, comentar algumas postagens é mais valioso do que apenas realizar uma curtida, 

assim como um compartilhamento vale mais que as outras duas. Exatamente por esta 

razão que Borba (2016) afirma: “Para atingir esse objetivo [de alcançar maior audiência], 

contamos com o potencial de viralização das redes em que atuamos e direcionamos todo 

o nosso esforço criativo para que o fenômeno da viralização atue em nossas mensagens 

institucionais” (2016). 

A conduta da equipe da Pref’s se destacou no mercado digital justamente pela 

inovação em misturar mensagens institucionais com postagens que visam estabelecer um 

relacionamento com seu público. Por muitas vezes, principalmente para aqueles que não 

moram na capital paranaense, o conteúdo institucional passa despercebido; porém, estão 

sempre presentes nas postagens. Separamos algumas destas postagens para exemplificar 

como as duas propostas (mensagem institucional e relacionamento), estão presentes no 

dia a dia da Pref’s. Nesta pesquisa, nosso corpus delimitava postagens que ocorreram no 

ano de 2014; porém, para exemplificar os conceitos descritos neste capítulo, nos 

utilizaremos de postagens mais recentes, as quais nos permitiram perceber melhor os 

dados que queremos destacar no que se refere a volume de interações. 

A primeira postagem que separamos envolve uma mensagem informando sobre 

frente fria que se aproximava da capital paranaense em junho de 2016. A onda de frio 

                                                            
51 Trata-se do Algoritmo EdgeRank. Vide Capitulo 01, p. 13 desta pesquisa 
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prometia ser uma das mais rigorosas dos últimos anos. A preocupação da Prefeitura era 

com questões sociais, uma vez que em uma cidade como Curitiba, pessoas carentes, 

moradores de rua (dentre outros necessitados) precisam de ajuda para passar por 

temporadas de baixa temperatura, que são características da cidade. Com isso, uma 

campanha foi criada com o objetivo de sensibilizar as pessoas para a doação de agasalhos. 

Para contribuir e divulgar esta campanha, a Pref’s criou uma postagem utilizando uma 

personagem pop dos desenhos da Disney, a princesa Elsa, que na animação Frozen, Uma 

Aventura Congelante, tem poderes especiais e pode congelar as coisas que toca. Na 

postagem (figura 28), percebemos ao fundo um dos parques da cidade com a grama 

coberta pela geada, e no primeiro plano, a personagem Elsa. Na descrição da postagem, 

a mensagem alerta para temperaturas baixas nos próximos dias e, além de uma referência 

ao desenho, convida as pessoas a participarem da campanha Doe Calor, promovida pela 

Prefeitura. 

 

Figura 28- Print da Postagem publicada pela Pref's em alerta ao frio intenso que se aproximava da cidade 

Fonte: Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba 
 

Se observarmos as interações alcançadas por esta postagem, percebemos que ela 

teve um total de 9,6 mil curtidas, 453 comentários e 2.518 compartilhamentos. O alcance 

desta postagem é ainda maior, uma vez que cada compartilhamento aparece na timeline 

do usuário que executou esta ação; consequentemente aparecendo assim para todos os 

seus respectivos amigos. Se tomarmos como base uma pesquisa publicada pelo site Olhar 
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Digital52, em média, cada usuário do Facebook tem 229 amigos. Isso significa que esta 

postagem atingiu potencialmente 576.622 pessoas. 

Outra postagem que destacamos apresenta uma imagem que ficou famosa no 

mundo, principalmente entre os fãs de música. Trata-se da capa do LP dos Beatles em 

que os integrantes aparecem atravessando a rua numa faixa de segurança em frente ao 

escritório do Estúdio Abbey Road (que acabou dando nome ao álbum). Na postagem 

(figura 29), a imagem foi editada e fones de ouvido forem inseridos nos integrantes da 

banda. A mensagem institucional era um alerta para que as pessoas tomassem cuidado ao 

atravessar a rua com fones de ouvido. A imagem foi escolhida por oferecer esta relação 

entre a música e o atravessar a rua com segurança. Esta postagem obteve 1,5 mil curtidas, 

114 compartilhamentos e 51 comentários. Mesmo com números mais modestos, podemos 

observar que uma mensagem como esta, devido à simplicidade (e por tratar de um assunto 

comum), potencialmente não teria pauta em veículos mais tradicionais; porém, nas redes 

sociais alcançou alguma repercussão. 

 

 

Figura 29 - Print da Postagem publicada pela Pref's em alerta sobre usar fones de ouvido ao atravessar a rua 

Fonte: Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba 

  

 A última postagem que destacaremos nestes exemplos usa referências do filme 

Capitão América – Guerra Civil. Neste filme, o personagem Homem Aranha aparece em 

                                                            
52 Olhar Digital: Usuário médio do Facebook tem 229 amigos, 38 anos e acessa rede social todo dia. 

Disponível em: http://olhardigital.uol.com.br/noticia/usuario-medio-do-facebook-tem-229-amigos,-38-

anos-e-acessa-rede-social-todo-dia/22370 . Acesso em 27/07/2016. 

http://olhardigital.uol.com.br/noticia/usuario-medio-do-facebook-tem-229-amigos,-38-anos-e-acessa-rede-social-todo-dia/22370
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/usuario-medio-do-facebook-tem-229-amigos,-38-anos-e-acessa-rede-social-todo-dia/22370
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confronto com o herói protagonista, Capitão América. Utilizando passagem do filme, a 

Pref’s publicou um post com a imagem do Capitão América em primeiro plano no 

momento em que seu escudo é atingido por uma teia produzida pelo Homem Aranha. O 

objetivo da postagem (imagem 30) era de fazer um alerta em relação à aranha marrom, 

aracnídeo comum na capital paranaense, principalmente durante o verão. Já houve casos 

de epidemias desta espécie de aranha, o que preocupa moradores e autoridades da cidade 

frequentemente, pois sua picada pode levar uma pessoa à morte. Este tipo de campanha 

sempre foi amplamente divulgado na cidade. Nas redes sociais, uma linguagem com 

vistas a atingir o público mais jovem (cultura pop), foi utilizada, alcançando 4,5 mil 

curtidas, 313 comentários e 446 compartilhamentos. 

 

 

Figura 30 - Print da Postagem publicada pela Pref's em alerta sobre cuidados com a aranha marrom 

Fonte: Facebook da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Não é novidade dizer que as redes sociais promoveram grandes mudanças no 

relacionamento cliente x empresa. A oportunidade de falar diretamente com quem 

consome o produto ou serviço e, entre outras coisas, a de dar ao público um retorno 

imediato tornou estes canais indispensáveis para quem tem como meta atingir pessoas. 

O fato é que a comunicação das empresas diretamente com seus clientes passou a 

ser mais intensa com o uso das redes sociais digitais, que assumem o papel de poderosas 

ferramentas de marketing de relacionamento, tornando-se um meio propício para que 

marcas apresentem suas propostas, exaltem suas vantagens, explorem todo seu potencial 

criativo para conquistar o cliente mais exigente e, sobretudo, testem a capacidade que têm 
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de lidar com reclamações. É lá que as pessoas mais falam de seus descontentamentos, 

visto que esse tipo de atitude, dada a exposição, acelera possíveis correções a fim de 

garantir a tão desejada satisfação do cliente. À medida que se interessam por alguma 

publicação de uma marca, as pessoas naturalmente divulgam aos seus amigos, o que faz 

delas multiplicadoras espontâneas. Fazer isso pelas redes sociais aparentemente torna 

tudo muito mais fácil. Quem acompanha uma marca nas redes sociais é muito mais do 

que um consumidor. É alguém que se identifica e é muito interessado no que esta marca 

tem a dizer. A consequência disso é a disseminação do conteúdo na rede. 

As redes sociais se tornaram ferramentas significativas, que favorecem a 

comunicação multidirecional, em que o locutor (codificador) e interlocutor 

(decodificador) se comunicam instantaneamente escrevendo sobre os diversos assuntos e 

expressando sua impressão com liberdade e informalidade e este conteúdo pode se 

propagar por meio dos compartilhamentos em uma rede social digital. Podemos perceber 

que, aparentemente, os usuários de uma rede social têm significativa liberdade e alcance, 

o que pode representar oportunidades e ameaças para as empresas e instituições, pois sua 

reclamação ou elogio pode ser facilmente localizado nos mecanismos de busca por 

consumidores interessados em determinadas marcas.  

Na relação conquistada pela Pref’s, percebemos que a equipe faz um esforço 

contínuo para que este canal não se torne um mural de reclamações. Por mais que os 

comentários nas postagens recebam uma resposta por parte da equipe, existe um cuidado 

de sempre direcionar as necessidades para os departamentos responsáveis para aquele 

determinado assunto. A proposta estratégica é estabelecer um contato com os munícipes 

para que estes trabalhem como multiplicadores de tudo aquilo que é postado na Fanpage 

da Pref’s.  

Podemos então concluir que as estratégias de comunicação digital utilizadas em 

redes sociais, principalmente, seguem uma tendência de marketing que vem ganhando 

força nas últimas décadas. Percebemos também que não é fácil estabelecer um 

relacionamento com seu público; é, de fato, muito trabalhoso (inclusive em função de 

preocupações relacionadas à decodificação (HALL, 2003) e estabelecimento de um 

equilíbrio entre o legítimo e o ilegítimo (KOOPMANS, 2004). Talvez isso explique a 

razão pela qual instituições têm tanta resistência em adotar esta estratégia. Observamos 

também que, com o advento da Internet e das redes sociais, este trabalho ficou mais 

acessível e com maior efetividade, uma vez que muitas pessoas estão presentes nestes 
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canais (e os resultados deste tipo de trabalho podem ser medidos por meio das interações 

ocorridas em cada postagem) no caso do Facebook, por exemplo. 

No próximo capítulo, iremos apresentar um estudo de caso englobando 3 

campanhas executadas pela Pref’s para podermos entender até que ponto que este 

relacionamento alcança resultados efetivos, que vão além de uma curtida e/ou comentário 

numa postagem. Nossa intenção, ao realizar este estudo de caso, é avaliar conceitualmente 

em que medida o trabalho realizado contribui para o alcance de resultados concretos, 

especialmente em tempos de relacionamentos frágeis (BAUMAN, 2004). 
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04 A CONCRETIZAÇÃO DOS RELACIONAMENTOS: ESTUDOS DE 

CASO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA PREF’S 

 

Nesta pesquisa nos deparamos com diversas postagens e ações da Pref’s. Para 

analisarmos os conceitos propostos por esta dissertação e sua aplicação no que se refere 

à concretização de ações que vão além do ambiente de redes sociais digitais, escolhemos 

ações da Pref’s que envolvem aspectos relacionados à saúde. Selecionamos estes casos 

pois apresentam características que permitem estabelecer um processo de 

“humanização53” da Pref’s. Vamos explicar melhor este conceito: a imagem de uma 

instituição pública pode parecer, num primeiro momento, fria e distante das pessoas. Se 

considerarmos o histórico e percepção que o senso comum tem de órgãos públicos, não 

será difícil encontrar opiniões que são divergentes daquelas que pudemos observar com 

relação à Pref’s no decorrer desta pesquisa. Neste ponto é que observamos a importância 

da constituição de uma persona conforme sugerido por Mark e Pearson (2001). Além 

disso, o tema de saúde permite o processo de aproximação com o público por abordar 

aspectos que estimulam e provocam emoção das pessoas (relacionados à manutenção da 

vida).  

A preocupação com um tratamento humanizado de pacientes data da Idade Média 

na Europa (MEZZOMO, 2010). Após o período do Renascimento, a administração dos 

hospitais foi transferida das ordens religiosas para as prefeituras, originando o interesse 

pelo lucro possível com os serviços de saúde; mas os doentes incuráveis, seja pela doença 

ou pela falta de posses, continuavam dependendo dos abrigos religiosos. “Não se 

humaniza uma organização com decretos e regulamentos. Provoca-se primeiro uma 

mudança nas pessoas para depois se mudarem os métodos e processos” (SILVA, 2010, p. 

215) para formar uma espiral virtuosa em prol do cidadão. Assim, abordar o tema da 

saúde em postagens que visam estabelecer uma relação concreta com as pessoas que 

seguem a Pref’s nos permitirá observar como os conceitos desenvolvidos no decorrer 

desta dissertação são aplicados na prática cotidiana para além da rede social digital. 

Para se discutir o método do estudo de caso, três aspectos devem ser considerados: 

a natureza da experiência, enquanto fenômeno a ser investigado, o conhecimento que se 

pretende alcançar e a possibilidade de generalização de estudos a partir do método. No 

                                                            
53 Este assunto será retomado na parte final deste capítulo. Mesmo considerando a humanização de uma 

instituição sendo improvável, a importância que a Pref’s dá ao termo se torna relevante para abordarmos 

nesta dissertação, além de  podermos vincular diretamente com a escolha dos casos que serão analisados 

neste capítulo. 
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método do estudo de caso a ênfase está na compreensão, fundamentada basicamente no 

conhecimento tácito que tem uma forte ligação com intencionalidade, o que não ocorre 

quando o objetivo é meramente explanação, baseada no conhecimento proposicional 

(BECKER, 1997). Assim, quando a explanação, ou a busca de um conhecimento 

proposicional, seja a “alma” de um estudo, o estudo de caso pode ser uma desvantagem, 

mas quando o objetivo é a compreensão, ampliação da experiência, a desvantagem 

desaparece (CESAR, 2005 p. 02). 

 No ambiente acadêmico, notadamente nas áreas de ensino em ciências sociais, a 

utilização do método do estudo de caso pode envolver tantas situações de estudo de um 

único caso quanto situações de estudo de múltiplos casos (YIN, 2001). Os cuidados que 

devem ser tomados na utilização de casos múltiplos referem-se a duas questões 

fundamentais: em primeiro lugar, o critério de amostragem, pois em estudos dessa 

natureza a escolha da amostra não se baseia em incidência de fenômenos, mas sim no 

interesse do caso em relação ao fenômeno sob estudo, e às variáveis potencialmente 

relevantes; em segundo lugar, o número de casos selecionados também se relaciona às 

replicações teóricas necessárias ao estudo, ou seja, da certeza que se quer ter, e não a 

critérios estatísticos relacionados  a níveis de significância. 

 Pode-se dizer que os estudos de caso têm algumas características em comum: são 

descrições complexas e holísticas de uma realidade, que envolvem conjuntos de dados; 

os dados são obtidos basicamente por observação pessoal; o estilo de relato é informal, 

narrativo, e traz ilustrações, alusões e metáforas; as comparações feitas são mais 

implícitas do que explícitas; os temas e hipóteses são importantes, mas são subordinados 

à compreensão do caso. Enquanto possibilidade para sua aplicação, um estudo de caso 

vai além do contar uma história: pode ser utilizado para testar hipóteses como, por 

exemplo, para testar a falseabilidade de teorias: 

uma investigação científica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos; enfrenta uma situação tecnicamente única em 

que haverá muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados 

e, como resultado, baseia-se em várias fontes de evidência (...) e 

beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas 

para conduzir a coleta e análise dos dados. (YIN, 2001, p. 32-33). 

 

 Para tanto, selecionamos 3 casos que foram campanhas idealizadas pela equipe da 

Pref’s nos quais poderemos analisar os resultados obtidos, além de relacionar com o 

embasamento teórico apresentado nos capítulos anteriores. Estes casos foram escolhidos 

por se tratar de assuntos relacionados com a saúde das pessoas envolvidas nas campanhas. 
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Desta forma, poderemos analisar com estas ações a participação dos seguidores da Pref’s 

nos “chamados” propostos nas campanhas, que têm como principal característica a 

convocação de pessoas para ações de doação de sangue e medula óssea.  

Pudemos observar com esta pesquisa que a Pref’s teve sucesso em estabelecer um 

relacionamento com o público que a segue nos canais digitais. Ao que parece, as pessoas 

seguem as postagens por uma coincidência de repertório a partir da linguagem proposta. 

Como já mencionado anteriormente nesta dissertação, este processo de relacionamento 

atraiu fãs de todas as regiões do Brasil, sugerindo assim um grande alcance do conteúdo 

proposto pela equipe que está à frente da Pref’s. 

 Todavia, o questionamento acerca deste sucesso e como ele pode proporcionar 

algum tipo de resultado em ações efetivas, concretas para além das interações digitais 

sempre esteve presente nesta pesquisa. Afinal de contas, o processo comunicacional nem 

sempre segue um caminho desejado pelo codificador da mensagem (HALL, 2003). 

Mesmo com as possíveis interpretações, ao considerar a leitura preferencial, se espera 

que o receptor possa compreender ao máximo a mensagem da forma como ela foi 

planejada. Se analisarmos ações propostas por instituições como a Prefeitura Municipal 

de Curitiba podemos assim sugerir que o final deste processo comunicacional, que 

envolve o relacionamento, seja a concretização de uma ação. A 

 

razão comunicativa não se constrói apenas logicamente, mas, antes 

de tudo, na processualidade do debate. Envolve decisões 

existenciais, um agir no mundo e uma ética de solidariedade contra 

o sofrimento e a opressão. Situa-se como um modelo político em 

que a práxis e a palavra estão em profunda sinergia. (DESLANDES; 

MITRE, 2009, p.643) 

 

 Conforme descrito pelas autoras, a prática tem que estar em sinergia com a teoria; 

ou seja, quando uma campanha é publicada entendemos que o resultado esperado seja a 

efetivação de uma ação. 

Para buscar compreender uma possível concretização de ação, selecionamos 3 

campanhas realizadas pela Pref’s nos anos de 2014/2015 para ilustrar a hipótese de que o 

relacionamento pode contribuir para a efetivação de um processo comunicacional, por 

meio da concretização de ações propostas pela Pref’s. 
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4.1 – CASAMENTO VERMELHO 

 

Em setembro de 2014 a Pref’s já conquistava seguidores pelas redes sociais 

digitais em que atuava. Este sucesso trouxe interações inusitadas com as postagens 

publicadas, como a de diversos pedidos de casamento feitos pelos fãs da página para a 

Pref’s. Uma situação curiosa, uma vez que parece não fazer sentido uma pessoa física 

fazer um pedido de casamento a uma instituição pública. O fato nos sugere que naquele 

momento, a Pref’s já tinha desenvolvido sua persona de tal forma que a manifestação de 

um pedido de casamento seria uma forma de demonstrar a admiração pelo conteúdo que 

era desenvolvido e publicado pela equipe da Pref’s. Os pedidos partiam de pessoas físicas; 

ou seja, seguidores da página, mas também de uma instituição pública. Dentre os diversos 

pedidos, o da Prefeitura do Rio de Janeiro chamou a atenção da equipe devido às 

interações com aquela postagem (figura 31).  

 

Figura 31 Postagem em que a prefeitura do Rio sugere um casamento.  
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

A fanpage da Pref’s passou então a receber diversos comentários incentivando 

esta “união”. A partir desta aceitação (devido ao grande volume de interações) dos 

seguidores da página uma troca de mensagens sugerindo um processo de conhecimento 

entre as duas prefeituras, uma espécie de namoro entre elas, tomou conta do Facebook da 

Pref’s.  

O pedido inusitado ganhou espaço nas mídias tradicionais que noticiaram o 

processo de união. Percebemos aqui a importância da circulação entre os meios 
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tradicionais e as redes sociais digitais. Vamos abordar esta questão um pouco mais adiante 

nesta análise. 

 Cinco dias após o primeiro convite realizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a 

Prefs então aceitou o pedido (figura 32) iniciando assim uma campanha comum entre as 

duas instituições públicas que ficou conhecida como Casamento Vermelho, nome 

escolhido em referência a uma sequência de um episódio da série Game of Thrones54. 

Paradoxalmente, na série de TV o contexto do Casamento Vermelho envolvia grande 

violência, morte e sangue, enquanto a ação da Pref’s visava a doação de sangue para 

preservação da vida. 

 

Figura 32 - Postagem em que a Pref's aceita o pedido de casamento 

Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Cabe aqui um breve comentário à parte sobre a sequência, uma vez que sua 

importância justifica a utilização da referência para a campanha da Pref’s. Não iremos 

aqui contextualizar toda a série, até mesmo porque o trecho em questão se passa ao final 

da terceira temporada, sendo assim difícil explicar a importância de personagens e do 

próprio enredo até o momento destacados neste texto. A sequência mostra uma traição do 

                                                            
54 Game of Thrones é uma série de televisão norte-americana criada por David Benioff e D. B. Weiss para 

a HBO. A série é baseada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo (A Song of Ice and Fire no original), 

escritos por George R. R. Martin, com seu título sendo derivado do primeiro livro. A referência ao nome 

Casamento Vermelho se inspirou na sequência que encerou o episódio 9 da terceira temporada, cujo título 

original é The Rains of Castamere, porém recebeu o nome de  O "Casamento Vermelho" pelos fãs  da série. 

Disponíveil em: http://gameofthrones-brasil.blogspot.com.br/2013/06/a-importancia-do-casamento-

vermelho-em.html Acesso em 15/10/2016. A sequência pode ser assistida no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQsl5Bz312k .  

http://gameofthrones-brasil.blogspot.com.br/2013/06/a-importancia-do-casamento-vermelho-em.html
http://gameofthrones-brasil.blogspot.com.br/2013/06/a-importancia-do-casamento-vermelho-em.html
https://www.youtube.com/watch?v=DQsl5Bz312k
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pai da noiva que se casaria com um dos protagonistas da série. A traição foi considerada 

chocante, pois, a mando do pai, o noivo (protagonista) a noiva (sua própria filha) e a mãe 

do noivo (outra protagonista) foram brutalmente assassinados durante a celebração do 

casamento e de forma completamente inesperada pelos seguidores da série. O acontecido 

provocou diversas reações, comentários. Porém a passagem chocou tanto as pessoas que 

acompanhavam o episódio pelo mundo ao ponto de diversos vídeos com a reação delas 

no momento em que assistiam ao episódio se espalharam pelas redes sociais digitais55.  

Percebemos aqui a utilização de repertório como forma de criar uma identificação 

do público com o episódio além da paradoxal referência à doação de sangue, que acabou 

sendo o motivo principal de toda a ação. Retomando o contexto já apresentado 

anteriormente nesta dissertação, entende-se por repertório “uma espécie de vocabulário, 

de estoque de signos conhecidos e utilizados por um indivíduo” (NETTO, 1996, p.123). 

Desta forma, a busca por criar uma área de repertório coincidente com o público seguidor 

da página do Facebook da Pref’s se mostra como uma estratégia de marketing digital para 

atrair e engajar as pessoas com o conteúdo proposto. Tal consideração é justificada uma 

vez que esta abordagem está presente na maioria das postagens que mostramos nesta 

dissertação e possivelmente está presente nesta campanha. Os resultados obtidos em 

postagens em que existe um repertório reconhecido pelo público alvo é potencialmente 

maior. Evidentemente, nem todas as pessoas que tiveram contato com a campanha 

reconheceram diretamente a referência à série Game of Thrones. Todavia, utilizar algo 

que movimentou as redes digitais (o episódio em que o casamento vermelho aconteceu 

foi ao ar em dezembro de 2013) poderia melhorar os resultados desejados com a ação. 

Se analisarmos a própria postagem (imagem 32) que a Pref’s publicou com a 

mensagem “Its Mach”, já nos dá base para reafirmar a importância do repertório na 

codificação das mensagens, uma vez que esta imagem é originária do aplicativo Tinder56 

para indicar quando duas pessoas que se conheceram por meio do aplicativo tem interesse 

mútuo entre elas. 

A campanha então foi planejada de modo que os seguidores da página pudessem 

ser convidados desta união contribuindo, assim, para uma ação social proposta pelas duas 

                                                            
55 Uma publicação com diversos destes vídeos com a reação das pessoas pode ser conferida no endereço: 

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/box-1.8052/confira-as-rea%C3%A7%C3%B5es-de-f%C3%A3s-de-

game-of-thrones-ao-assistirem-%C3%A0-cena-do-casamento-vermelho-1.368772  Acesso em 15/10/2016. 
56 O aplicativo é utilizado por pessoas que buscam parceiros em ambientes de rede social digital. Na prática 

o usuário seleciona pessoas que tem interesse em conhecer. Quando o interesse de uma destas pessoas é 

recíproco, o aplicativo então sinaliza com a expressão it’s match abrindo assim uma comunicação entre 

estas pessoas. Mais informações podem ser acessadas em: https://www.gotinder.com/press Acesso em 

21/10/2016 

http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/box-1.8052/confira-as-rea%C3%A7%C3%B5es-de-f%C3%A3s-de-game-of-thrones-ao-assistirem-%C3%A0-cena-do-casamento-vermelho-1.368772
http://hojeemdia.com.br/opini%C3%A3o/blogs/box-1.8052/confira-as-rea%C3%A7%C3%B5es-de-f%C3%A3s-de-game-of-thrones-ao-assistirem-%C3%A0-cena-do-casamento-vermelho-1.368772
https://www.gotinder.com/press
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prefeituras. Como objetivo principal, foi sugerido que os convidados dessem como 

presente aos “noivos” uma doação de sangue (figura 33). 

 

 

Figura 33 - Postagem de convite para o casamento Vermelho 

Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

  

 Como já observado anteriormente, cabe uma análise sobre a participação das 

mídias tradicionais na cobertura do evento. O processo do “casamento” já havia sido 

acompanhado de perto por canais tradicionais que noticiavam a união das duas prefeituras 

(ANEXO I, p 18). Na postagem acima (figura 33) podemos observar que a RPC (Rede 

Paranaense de Comunicação, afiliada da Rede Globo no Paraná) foi indicada como mestre 

de cerimônia da ação. Isso nos faz refletir sobre a integração entre o on-line e o que seria 

o off-line como forma de garantir um alcance maior de pessoas. Mesmo que em um 

ambiente digital haja uma grande circulação de pessoas, utilizar o suporte de uma 

emissora de TV local contribuiu para o sucesso da campanha na qual é possível observar 

um contínuo entre o online e o off-line. Curiosamente, mesmo sendo considerado como 

mestre de cerimônia, a RPC não fez a cobertura da ação em matérias que foram ao ar nos 

jornais televisivos; o acompanhamento foi realizado, principalmente, nos canais digitais 

da emissora57. Por outro lado, outras emissoras, como a BAND Curitiba, fizeram uma 

matéria58 sobre a ação que foi ao ar no telejornal local BAND Cidade Curitiba. 

                                                            
57 Como exemplo disponibilizamos aqui duas matérias publicadas pelos canais digitais G1 Paraná e Gazeta 

do Povo On-line, respectivamente, ligados ao grupo RPC que noticiaram  a ação: 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/09/casamento-das-prefs-alavanca-doacao-de-sangue-em-

curitiba.html Acesso em 21/10/2016.  http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/casamento-

virtual-entre-curitiba-e-rio-de-janeiro-estimula-acoes-sociais-ee1h1zn21omi2skgxsf3f9cni Acesso em 

21/10/2016 
58 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=JJnho5n2EUA acesso em 21/10/2016 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/09/casamento-das-prefs-alavanca-doacao-de-sangue-em-curitiba.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/09/casamento-das-prefs-alavanca-doacao-de-sangue-em-curitiba.html
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/casamento-virtual-entre-curitiba-e-rio-de-janeiro-estimula-acoes-sociais-ee1h1zn21omi2skgxsf3f9cni
http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/casamento-virtual-entre-curitiba-e-rio-de-janeiro-estimula-acoes-sociais-ee1h1zn21omi2skgxsf3f9cni
https://www.youtube.com/watch?v=JJnho5n2EUA
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Além da proposta de doação de sangue, empresas da capital paranaense se 

interessaram em participar da ação. Buscando envolver mais pessoas, a Pref’s criou então 

sua lista de casamento na qual pedia para empresas (ou até mesmo indivíduos) realizarem 

boas ações para a cidade de Curitiba em comemoração à união das duas capitais. Esta 

lista59 continha 11 itens que poderiam ser escolhidos por empresas. Foram Solicitados: 1 

– Levar 50 crianças ao cinema e 50 crianças ao teatro; 2 – Doar 100 livros para escolas 

municipais e 100 livros para a tuboteca60; 3 – Limpar 20 paredes pichadas; 4 – 1 grafite 

comemorativo à união entre as cidades; 5 – atividades recreativas para pacientes em um 

hospital geral e em um hospital infantil; 6 – Plantar 321 árvores; 7 – Proporcionar um 

passeio turístico pela cidade para um grupo da terceira idade; 8 – Criar uma ação de 

resgate da autoestima de mulheres vítimas de violência; 9 – Emprego ou treinamento para 

50 pessoas com deficiência e 50 cidadãos em situação de vulnerabilidade social; 10 – 

Distribuir 150 picolés para trabalhadores expostos ao sol; 11 – Postar na internet os 

desenhos de 100 crianças sobre sua cidade no futuro. 

 Como resultado da ação, houve recorde na doação de sangue das cidades 

envolvidas. Na capital paranaense, o hemobanco (principal ponto de coleta da cidade) 

esgotou seu limite máximo e doações em um dia (300) (ANEXO 1, p.24). Outros pontos 

de coleta foram abertos em Curitiba para dar conta do grande fluxo de pessoas que 

aderiram à campanha. Filas de doação foram registradas em todos os pontos de coleta, 

situação que não é observada em dias regulares de funcionamento. Responsável pelo 

abastecimento de sangue de todos os hospitais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio 

de Janeiro, o Hemorio realizou 225 coletas, um movimento 30% maior que o normal61. 

Além das doações propriamente ditas, diversas empresas aderiram à lista de presentes 

realizando os pedidos da Pref’s que tinham como objetivo criar ações sociais pela cidade. 

Como exemplo, citamos um bar local, Bossa Nova bar, que distribuiu picolés e água para 

trabalhadores de rua, o Shopping de São José dos Pinhais (localizado na cidade 

homônima, na região metropolitana de Curitiba) levou crianças para assistir uma seção 

de cinema, Além de a Empresa Halpar, que plantou 321 araucárias pela cidade (ANEXO 

1, p. 21). Claramente as empresas e demais participantes desta ação aproveitaram a 

                                                            
59 Disponível em: http://bandnewsfmcuritiba.com/casamento-da-prefeitura-de-curitiba-mobiliza-empresas-

e-doadores-de-sangue-neste-sabado Acesso em 21/09/2016 
60 Bibliotecas nos pontos (parada) de ônibus da cidade, que são conhecidas como estações tubo devido ao 

seu formato físico. 
61 Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4983423 acesso em 08/10/2016 

http://bandnewsfmcuritiba.com/casamento-da-prefeitura-de-curitiba-mobiliza-empresas-e-doadores-de-sangue-neste-sabado
http://bandnewsfmcuritiba.com/casamento-da-prefeitura-de-curitiba-mobiliza-empresas-e-doadores-de-sangue-neste-sabado
http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4983423
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situação para que suas marcas fossem relacionadas com a campanha que, naquele 

momento, já chamava a atenção de pessoas em todo o Brasil. 

No total, a campanha alcançou 3.192.51262 de pessoas por meio das postagens 

publicadas no Facebook. Não está contabilizado aqui o alcance proporcionado pelas 

diversas matérias publicadas em jornais e revistas de todo o Brasil. Podemos entender 

que a ação pode ter sido responsável pelo grande alcance de pessoas que a Pref’s 

conquistou, principalmente fora da cidade de Curitiba, explicando assim o sucesso e 

grande número de curtidas registradas na fanpage. 

 Mesmo com estas considerações, o processo de análise deste caso é complexo e 

envolve diversas reflexões. A primeira delas passa pela percepção de uma mobilização, 

ocorrida por meio de diversos veículos de comunicação e não apenas do perfil da Pref’s 

na rede social digital. As pessoas responderam ao “chamado” da Pref’s e foram doar 

sangue para participar da ação. É curioso observar que o que chamou a atenção das 

pessoas que aderiram à campanha foi o casamento entre duas instituições, fato improvável 

de se concretizar na prática, porém em um ambiente de rede social digital, não só foi 

possível como obteve a celebração deste processo culminando com doações de sangue. 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação nos permite relacionar o alcance 

expressivo desta campanha com o conceito de ressonância descrito por Koopmans (2004). 

Entendemos que o processo de uma união entre duas capitais causa um equilíbrio entre o 

que podemos chamar de altamente legítimo e o altamente ilegítimo. Consideramos aqui 

como legítima a ideia de criar uma campanha social entre duas cidades, que pudesse 

engajar pessoas em prol de uma causa relacionada à saúde e bem-estar. Por outro lado, 

podemos considerar como ilegítimo um casamento entre duas instituições públicas, ação 

esta que é impossível visto que este tipo de enlace ocorre envolvendo a união entre duas 

prefeituras (no limite seria possível uma parceria institucional, mas não um casamento). 

Desta forma o equilíbrio entre estes dois conceitos (aderir à campanha, mas achar 

incomum a união) possibilitou que a ação tivesse grande ressonância, não só nas redes 

sociais digitais em que as duas Prefeituras atuam, mas também na cobertura do evento 

por meio da mídia tradicional, noticiando o ocorrido e, também, contribuindo para o 

sucesso da campanha ao assumir o papel de mestre de cerimônia (RPC). 

Podemos afirmar, por meio de observações feitas como morador da capital 

paranaense, que as campanhas convocando para doação de sangue são frequentes e 

                                                            
62 Números fornecidos pela equipe da Pref’s, disponíveis no Anexo1 desta dissertação. 
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utilizam canais de comunicação tradicionais (rádio, TV, jornais impressos etc.). Todavia, 

não se tem notícia sobre a adesão das pessoas ter excedido o limite diário, como ocorrido 

no dia do Casamento Vermelho.  

Desta forma, observamos também que o Casamento Vermelho proporcionou que 

a mensagem pudesse participar de um processo de circulação (HALL, 2003), uma vez 

que sua proposta foi traduzida para um contexto em que se buscou a identificação das 

pessoas por meio de um repertório (Game of Thrones, Tinder), uma história que envolveu 

o aspectos emocionais das pessoas (afinal o casamento é um momento em que as pessoas 

ficam mais sensibilizadas) e, partindo do princípio que a mensagem proposta foi traduzida 

para um evento social que visava, primeiramente, envolver as pessoas na ação, para que 

depois elas tomassem uma atitude (doar sangue); podemos concluir que o processo de 

concretização da ação foi uma consequência destas pessoas envolvidas terem conseguido 

decodificar a mensagem da forma como esta foi planejada, ou, conforme descrita por Hall 

(2003), em uma posição hegemônica dominante, em que o decodificador assimila o 

sentido da maneira como foi referencialmente codificada no processo de produção. 

De um modo geral, é possível deduzir que o relacionamento estabelecido entre a 

Pref’s e seus seguidores proporcionou que a campanha alcançasse o sucesso (um grande 

número de doadores de sangue). O relacionamento ao qual nos referimos acontece desde 

a aceitação do pedido de casamento, uma vez que podemos considerar que a “pressão” 

dos fãs da página que acompanhavam o pedido esteve presente, até a concretização da 

ação quebrando o recorde de doações diária de sangue tanto em Curitiba como no Rio de 

Janeiro que registram, em média, 15063 doações diárias em dias regulares. 

 

4.2 – Enzo Day 

 

 No dia doze de fevereiro de 2014, através de sua caixa de mensagens no Facebook, 

a Prefeitura de Curitiba recebeu um alerta para a necessidade de doação de medula óssea 

nos bancos da cidade, na tentativa de salvar o menino Enzo (portador de Anemia de 

Fanconi64 e fã de super-heróis). Como mobilização, foram feitas postagens pela Pref’s 

                                                            
63 Disponibilizamos aqui uma notícia do jornal local de Curitiba sobre doação de sangue no ano de 2016 que registra 

a média citada no texto. Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/09/hemepar-pede-para-

populacao-doar-sangue-antes-do-feriado-prolongado.html acesso em 17/10/2016. NO caso do Rio de Janeiro, já 

havíamos mencionado anteriormente neste capítulo que  a campanha elevou em cerca de 30% o número de doadores. 

Como o total de coletas da campanha foi 225, se deduzirmos os 30% de aumento chegamos a um número aproximado 

de 150 que foi citado no texto. 
64 A anemia de Fanconi (FA) é uma doença hereditária da reparação do ADN caracterizada por pancitopenia progressiva 

com falência da medula óssea, malformações congénitas variáveis e predisposição para tumores hematológicos ou 

sólidos. A doença causa a destruição da medula óssea, impedindo-a de produzir novas células sanguíneas para que o 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/09/hemepar-pede-para-populacao-doar-sangue-antes-do-feriado-prolongado.html%20acesso%20em%2017/10/2016
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2016/09/hemepar-pede-para-populacao-doar-sangue-antes-do-feriado-prolongado.html%20acesso%20em%2017/10/2016
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relacionadas ao caso solicitando que os cidadãos realizassem o cadastro como doadores 

no Hemobanco. A imagem foi publicada e compartilhada milhares de vezes (ANEXO 1, 

p 5). No dia seguinte à publicação, houve fila que ultrapassava uma hora e meia de espera 

para a doação de sangue (como observada na postagem representada na figura 34) 

 

Figura 34 - Postagem destacando a quantidade de pessoas doando sangue para o jovem Enzo 
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Apesar da mobilização, o jovem, que já havia passado por dois transplantes de 

medula óssea, acabou não resistindo ao avanço da doença e faleceu. Como forma de 

homenageá-lo, foi idealizada uma campanha que ficou conhecida como Enzo Day (figura 

35), dedicada ao cadastramento de novos doadores de Medula Óssea. A ação obteve 

grande repercussão, alcançando adesão de outras localidades como a cidade de São Paulo, 

que também abriu um posto de coleta (figura 36). 

Como resultado final, a campanha alcançou cerca de 800.00065 pessoas em todas 

as postagens publicadas relacionadas ao tema; obteve 315 novos cadastros de doadores 

de medula óssea, o que representa um recorde para este tipo de doação uma vez que 

durante um mês regular de doação não são contabilizadas mais que 450 doações66. Além 

                                                            
corpo funcione normalmente. A anemia de Fanconi também faz com que a medula óssea produza muitos glóbulos 

defeituosos, causando sérios problemas de saúde, como a leucemia, que acometeu o jovem Enzo. Disponível em: 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=84 Acesso em 22/09/2016 
65 Números fornecidos pela equipe da Pref’s, disponíveis no Anexo1 desta dissertação. 
66 Disponível em: http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-doacao-de-medula-

ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html Acesso em 15/10/2016 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=PT&Expert=84
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-doacao-de-medula-ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-doacao-de-medula-ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html
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disso, a campanha ainda se estendeu por mais um ano (2015), envolvendo também grande 

número de doadores e envolvimento de milhares de pessoas (ANEXO 1, p14). 

 

 

Figura 35 - Postagem convocando para o Enzo Day 
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 

Figura 36 - Postagem confirmando a participação da 
cidade de São Paulo 

Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

 Observamos também nesta campanha uma relação com os conceitos trabalhados 

nesta dissertação. Mais uma vez a busca de identidade com o público alvo por meio de 

repertório fica evidente, uma vez que a abordagem de identificação do personagem, Enzo, 

relacionava o jovem ao personagem de história em quadrinhos (HQ) Homem de Ferro67. 

Uma das imagens postadas pela mãe do jovem mostrava Enzo vestido com uma fantasia 

deste herói. A partir daí, a referência com o personagem das HQ esteve presente na maior 

parte das postagens.  

Além desta referência, podemos também observar na postagem que convocava 

para a campanha (figura 35) que a presença da simbologia do super-herói “amador” está 

presente. No texto que diz: “ Você não precisa ter superpoderes para ser um super-

herói”, percebemos a tentativa de transmitir uma ideia de que, ao ajudar na campanha, 

qualquer pessoa poderia atuar como se fosse um super-herói. A própria imagem escolhida 

                                                            
67 Trata-se um dos super-heróis mais conhecidos no mundo, criado pela Marvel Comics. Além dos quadrinhos e de 

uma série de filmes do Homem de Ferro, o personagem também é protagonista de outra série, The Avangers. As 

sequencias foram lançadas em 2008 (Homem de Ferro) e 2012 (The Avangers). Ambas as sequências fizeram muito 

sucesso, principalmente entre o público infanto juvenil brasileiro. (Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_de_Ferro acesso em 19/10/2016. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem_de_Ferro
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(um menino vestindo uma capa e máscara “caseiras”) remete a esta questão. A imagem 

de uma criança, brincando de ser um super-herói transmite, em nosso entendimento, tanto 

a ideia que qualquer pessoa pode assumir esta posição de herói como também provocar 

nas pessoas a emoção de que uma criança que sempre quis ser um super-herói precisava 

de ajuda e não a recebeu a tempo. Assim, a mensagem estava construída de forma a 

impactar as pessoas por meio de aspectos emocionais colocando a mensagem em 

circulação. 

Ainda em relação a este cenário, destacamos o texto contido na imagem 34 que 

convoca os seguidores com o seguinte trecho: “ A rede social sendo usada para o BEM”. 

Quem melhor para fazer o bem do que um super-herói?; desta forma, a relação da 

postagem com a busca de uma identidade, de um repertório se faz presente também nesta 

ação. 

O segundo conceito que relacionamos com a ação é processo de circulação de 

informação (HALL,2003). Para que uma mensagem seja decodificada de acordo com o 

planejamento de quem a codificou é preciso inseri-la num circuito de informação: (i) 

Produção – A mensagem é planejada de forma a buscar a atribuir algum sentido a ela. Na 

campanha Enzo Day, além da abordagem que oferece um apelo emocional significativo, 

por se tratar de uma criança com uma doença rara, a construção da mensagem utilizou 

elementos relacionados ao dia a dia do garoto Enzo que vivia fantasiado de super-herói68. 

Devido a isso, a campanha utilizou como referência uma imagem postada pela mãe do 

Enzo, em que o jovem aparecia com a roupa do Homem de Ferro (Figura 37).  

 

Figura 37 - Postagem postada pela mão do jovem Enzo e compartilhada pela Pref's 
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

                                                            
68 As imagens publicadas em que o jovem Enzo aparecia, era comum vê-lo fantasiado de super-herói como 

o já mencionado Homem de Ferro, do Capitão América ou ainda apenas com capacete improvisado de 

astronauta, como disponível na matéria http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-

doacao-de-medula-ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html Acesso 19/10/2016. 

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-doacao-de-medula-ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2014/02/campanha-para-doacao-de-medula-ossea-leva-315-pessoas-ao-hemepar.html
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Esta imagem foi compartilhada pela Pref’s com a frase: “ O Homem de Ferro 

precisa de nós” ganhado assim maior adesão, uma vez que as pessoas pareciam motivadas 

em ajudar aquela criança que estava lutando pela vida. Desta forma, a mensagem ganhava 

um novo significado que, no nosso entendimento, visava emocionar e impactar as pessoas 

para que elas aderissem à campanha. (ii) Circulação – A mensagem original, publicada 

pela mãe de Enzo, ganhou força na Rede por se tratar de um tema que normalmente 

emociona as pessoas. A proposta de usar uma Rede Social para este tipo de ação é bastante 

comum, porém apenas quando a Pref’s replicou a mensagem é que a campanha começou 

a tomar vulto; (iii) Consumo e Distribuição -  O grande número de pessoas que seguiam 

a Pref’s naquele momento aderiram ao chamado de uma mãe que buscava o melhor para 

seu filho; assim, a mensagem alcançava um número ainda maior de pessoas; (iv) 

Reprodução  - Aqueles que aderiam à campanha passaram a buscar mais pessoas, 

procurando o engajamento de amigos e familiares em prol de uma criança que não 

conheciam, porém já conquistava fãs que se emocionavam com sua história. 

 Analisamos também nesta ação que o conceito de legitimidade e ressonância 

(KOOPMANS, 2004) podem estar presentes à medida que observamos o fato de uma 

criança correr um risco eminente de morte, proveniente de uma doença correlata com 

câncer, poderia ser considerado como altamente ilegítimo (por ser algo inesperado, 

incomum, fora da regra); por outro lado, uma ação que estimula a doação de medula óssea 

é altamente legítima, porém nem sempre impacta as pessoas. Assim, contar a história de 

um jovem, um “pequeno super-herói”, parece estabelecer como um equilíbrio entre estes 

dois polos, favorecendo assim que a mensagem ressoe alcançando um número maior de 

pessoas. 

 Podemos destacar mais uma vez o apoio de veículos tradicionais (COBERTURA, 

2016) na ação proposta pela Pref’s, todavia, a pauta para esta cobertura se deu, ao que 

parece, devido à grande repercussão que o caso teve nas redes sociais, conceito este que 

podemos relacionar com a Agenda Melding, já abordada anteriormente nesta dissertação, 

que ocorre quando os indivíduos participam de grupos e "fundem" suas agendas pessoais 

com a agenda de um grupo. Assim, podemos compreender que a repercussão iniciada no 

ambiente de uma rede social, sendo referenciada por veículos midiáticos tradicionais, 

proporcionaram alcançar números expressivos de doação de medula, nos fazendo assim 

concluir que houve a concretização da ação por meio do relacionamento estabelecido da 

página da Pref’s. 
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4.3 – Doadora de Sangue Raro – Procura-se Marli 

 

 O último caso selecionado poderia ser considerado o mais simples, se pensarmos 

no que se refere à produção de uma campanha: Ocorre que, diferente dos demais casos 

levantados nesse capítulo, não houve por parte da Pref’s uma produção ou elaboração de 

uma campanha de fato. O processo aconteceu de forma espontânea com uma solicitação 

de ajuda por meio de um instituto de doação de sangue, o Hemepar, que precisava 

localizar uma moradora da cidade de Curitiba e solicitou que a Pref’s publicasse um 

chamado em sua página do Facebook. A simplicidade para por aí. O que seria apenas um 

chamado se tornou uma referência devido à eficiência e rápido resultado que a postagem 

na rede social digital proporcionou.  

A história se inicia com a procura, por parte do Hemobanco de Belo Horizonte – 

MG, de um tipo de sangue com antígenos69 muito raros para uma paciente da capital 

mineira que estava em estado grave. Um alerta para esta procura foi lançado para 

hemobancos de todo o país. No Paraná, foi detectado que no banco de dados de Curitiba 

haveria uma única doadora com este tipo de sangue. Assim, a Hemepar  solicitou a ajuda 

da Pref’s para tentar encontrar a doadora de nome Marli Aparecida da Silva. Assim que 

recebeu o pedido da Hemepar, a Pref’s lançou uma postagem (figura 38) procurando a 

sra. Marli. 

 

Figura 38 - Postagem procurando Marli - doadora de um tipo raríssimo de sangue 
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

                                                            
69 Na superfície de cada uma das nossas células vermelhas do sangue, existem até 342 antígenos – trata-se de moléculas 

capazes de desencadear a produção de proteínas especializadas chamadas anticorpos. É a presença ou ausência de 

antigénios específicos que determinam o tipo de sangue de uma pessoa. Cerca de 160 dos antígenos do grupo sanguíneo 

342 são "de alta prevalência, o que significa que eles são encontrados nas células vermelhas do sangue da maioria das 

pessoas. Se você não tem um antígeno que 99% das pessoas no mundo possuem, o sangue é considerada raro. Agora 

se você não tem um que 99,99% das pessoas possuem, então você tem sangue muito raro. Disponível em: 

http://www.mundobiologia.com/2014/10/conheca-a-historia-do-homem-com-o-sangue-de-

ouro.html#ixzz4NBzjH1xZ acesso em 15/10/2016 

http://www.mundobiologia.com/2014/10/conheca-a-historia-do-homem-com-o-sangue-de-ouro.html#ixzz4NBzjH1xZ
http://www.mundobiologia.com/2014/10/conheca-a-historia-do-homem-com-o-sangue-de-ouro.html#ixzz4NBzjH1xZ
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Em menos de uma hora, Marli foi encontrada. A postagem alcançou mais de 1 

milhão de pessoas. Mais de 9 mil compartilhamentos da mensagem proporcionaram que 

a paciente de MG pudesse receber o sangue raro e tivesse sua vida salva graças a uma 

mobilização nacional e, principalmente, ao poder de propagabilidade que a Pref’s 

conseguiu impor ao caso. A propagabilidade é recorrentemente empregada nas redes 

sociais digitais, em casos de compartilhamento ou a realização de comentários, 

evidenciando o engajamento do consumidor e também de públicos em potencial, que 

percebem determinado conteúdo como relevante para compartilhar com os demais 

membros de uma plataforma. No efeito de propagabilidade, os sujeitos tomam decisões 

antes de propagar conteúdo em rede, bem como possuem a capacidade de atribuir um 

novo significado à mensagem antes mesmo de compartilharem em suas redes sociais 

digitais. Portanto, o ato de propagar não implica em um interagente passivo, mas em um 

interagente plenamente ativo, que irá propagar um discurso que lhe é significativo e se 

não lhe for completamente significativo pode torná-lo, a partir de uma (re) apropriação 

discursiva (JENKINS; GREEN; FORD, 2014). Nesta ação, parece evidente que o 

fenômeno de propagabilidade está presente, a medida que percebemos a intenção das 

pessoas em transmitir esta mensagem com o objetivo de encontrar a doadora em questão, 

contribuindo assim para o sucesso da campanha. 

Destacamos também a simbologia que está presente na imagem criada (figura 38). 

Nela, observamos a presença de dois símbolos cuja a compreensão só é possível para 

aqueles que tem o repertório adequado. No primeiro deles, vemos um ícone que é 

normalmente utilizado para sugerir a localização de algo em um mapa (trata-se de um 

balão vermelho, com o ponto preto ao centro que usualmente é utilizado pelos mapas do 

buscador Google).  

Assim, a leitura sugerida para esta imagem é o de buscar uma localização de algo 

(ou alguém). Na mesma imagem, no lado oposto, vemos um outro balão que simboliza, 

em nossa interpretação, uma gota de sangue, sugerindo assim a doação a que se pretendia 

a campanha. Santaella (2003) nos oferece uma explicação que podemos relacionar com a 

análise da imagem: “o signo é uma coisa que representa outro signo” (p.12); no caso da 

figura 38, a imagem do localizador também remete a uma gota de sangue, promovendo 

uma espécie de inferência mútua. 

Observamos também uma relação possível de ser analisada nesta ação sob a ótica 

da teoria de Koopmans (2004). Afinal de contas, uma pessoa precisar de um tipo de 
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sangue raríssimo, para o qual existe catalogada uma única doadora compatível em todo o 

país parece ser improvável (altamente ilegítimo). Já a busca por um doador de sangue 

raro, que poderia salvar a vida de outra pessoa pode ser considerada como uma ação 

altamente legítima. Neste caso, identificar a doadora rara e iniciar uma busca por meio de 

uma rede social digital proporcionou o equilíbrio necessário para atingir a ressonância 

adequada que permitiu que a tal doadora fosse encontrada. 

Este caso também nos permite inferir que a Pref’s, naquele momento, contava com 

seguidores participativos, que se sentiam parte do processo de busca. A postagem (figura 

39) que noticiava que a Marli fora encontrada traz consigo não apenas a informação de 

sucesso de uma ação, mas o de agradecimento a todos que se envolveram e contribuíram 

para o resultado final satisfatório.  

 

 

Figura 39 - Post de agradecimento pela mobilização para encontrar Marli 
Fonte: FanPage da Prefeitura Municipal de Curitiba 

Pensamos que este processo só se faz possível por meio de uma relação 

estabelecida em que as pessoas querem ajudar, não apenas por fazer parte do processo, 

mas sim por que querem ajudar alguém de quem gostam; neste caso a Pref’s. Na postagem 

acima, o texto cita a inteligência coletiva: “A pref’s acredita que a inteligência coletiva 

pode mudar o mundo”, remetendo ao conceito de inteligência coletiva de Pierre Levy 

(2000): 

a inteligência coletiva não é um conceito exclusivamente cognitivo. 

Inteligência deve ser compreendida aqui como na expressão 

‘trabalhar em comum acordo... uma inteligência distribuída por toda 

parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências... A base e o 

objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o 

enriquecimento mútuos das pessoas e não o culto de comunidades 

fetichizadas ou hipostasiadas. (p. 26-29) 
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O autor defende que todos os indivíduos têm a sua própria inteligência acumulada 

em suas vivências pessoais. Reitera que ela serve como um modo de interação social, por 

ser capaz de criar uma espécie de democracia em tempo real, dadas as suas constantes 

possibilidades de interação entre os pares. Em nossa reflexão, é exatamente o que o texto 

destacado anteriormente se refere. Ao que parece, a rapidez com que o caso foi resolvido 

se assemelha a uma ação entre amigos, que não medem esforços nem tempo para ajudar 

aqueles que gostam. Algo como um chamado realizado pela Pref’s que foi atendido pelos 

seus seguidores / amigos. A melhor evidência deste processo se dá pelo fato de que a 

necessidade de encontrar a doadora rara não partiu diretamente da Pref’s e sim do 

Hemepar (órgão responsável pela coleta de sangue). Este, por sua vez, pediu a ajuda da 

Pref’s para criar a campanha, que, devido ao alcance que a Pref’s já tinha naquele 

momento, pode ser concluída com êxito, por meio da inteligência coletiva, segundo Levy 

(2000). 

Assim, estes casos nos permitem compreender como a Pref’s proporcionou uma 

mudança na forma com que moradores de Curitiba, e de outras cidades também, 

perceberam a instituição durante os anos de 2014/2015. Naquele momento, as ações 

propostas no dia a dia da Pref’s permitiam que mais pessoas pudessem acompanhar, e se 

interessar, pelo que acontecia na cidade.  

Percebemos que apesar do canal de comunicação ser novo e exigir uma 

abordagem diferente para atingir as pessoas, o que a Pref’s utiliza é um conceito que 

 

pode ser entendido como Comunicação Pública, na medida em que 

ela é um instrumento de construção da agenda pública e direciona 

seu trabalho para a prestação de contas, o estímulo para o 

engajamento da população nas políticas adotadas, o reconhecimento 

das ações promovidas nos campos políticos, econômico e social, em 

suma provoca o debate público. Trata-se de uma forma legítima de 

um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião 

pública os projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que 

são de interesse público. (BRANDÃO, 2005) 

 

Além disso, o engajamento das pessoas com a página do Facebook proporcionava 

àqueles que a seguiam a possibilidade de iniciar a exercer o que poderia culminar com 

uma forma de cidadania70, a medida que sua participação nas ações propostas acontecia. 

                                                            
70 Partindo do conceito e definição de cidadão de Aristóteles que diz: “cidadão é aquele que participa dos poderes do 

Estado”. Quer dizer, para ser membro da comunidade política não basta morar num país (ou cidade). É imprescindível 

possuir um poder efetivo de intervenção no Estado. (ARISTÓTELES, 2002) 
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Para tanto, concluímos que houve a concretização satisfatória de ações devido às pessoas 

procurarem estabelecer um vínculo com a instituição que já seguiam digitalmente. O 

processo de aderir a uma campanha coloca o cidadão como parte ativa do processo de 

participação e engajamento social. O que a Pref’s conquistou por meio de suas ações em 

ambientes digitais foi estabelecer uma relação próxima a seu público, diminuindo a 

distância institucional tradicional que, aparentemente, afastava o munícipe dos assuntos 

da cidade.  

Talvez este seja o ponto que se pretendia alcançar quando é citado na postagem 

final (figura 39): “Curitiba mostra ao mundo mais uma vez que é uma cidade humana”. 

Sabemos que é impossível uma cidade ser humana. Seus moradores, sim, podem agir de 

modo mais humanos e civilizado. Esta premissa de tornar a cidade “mais humana” faz 

parte de uma estratégia de comunicação digital reconhecida por profissionais da área. 

Segundo Rafael Terra71 (2014) no caso da Pref’s, esta “humanização” se deu por meio de 

diversas ações, principalmente aquelas que envolvem a solidariedade. Desta forma, 

compreendemos que o papel da Pref’s com esta ação foi o de proporcionar este sentimento 

aos seus munícipes, a partir do ponto em que viver em uma cidade que se denomina 

humana (por mais estranho que isso possa parecer) te faz também um ser humano mais 

participativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
71 Rafael terra é CEO Fabulosa Ideia. Professor de MBA's. Palestrante e consultor de Marketing Digital e 

Humanização de Marcas. Disponível em: https://br.linkedin.com/in/rafaelterraoficial . Em entrevista 

concedida a RádioWeb, o professor comenta a atuação da Pref’s em redes sociais principalmente quanto ao 

processo do que chama de humanização da marca Pref’s. A entrevista pode ser conferida no endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=L3FsDhIQ5G0 Acesso em 21/10/2016. 

https://br.linkedin.com/in/rafaelterraoficial
https://www.youtube.com/watch?v=L3FsDhIQ5G0


105 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento desta dissertação proporcionou uma série de reflexões que 

foram além daqueles idealizadas no início do curso de Mestrado. Naturalmente, os 

primeiros planos para esta pesquisa foram sendo moldados à medida que novos 

conhecimentos, autores e conceitos foram sendo apresentados. De início, havia uma 

preocupação pessoal associada a elaboração de um trabalho científico, uma vez que, 

conforme já mencionado na Introdução desta dissertação, minha área de atuação está 

muito mais relacionada ao mercado de trabalho do que à academia. Todavia, a 

possibilidade de analisar conceitualmente situações vivenciadas no dia a dia se mostrou 

um desafio que, sem dúvidas, contribuiu para meu desenvolvimento. 

 Utilizar um “case” que vinha se destacando no cenário de redes sociais digitais e 

iniciar um processo de análise buscando compreender, por meio de um embasamento 

teórico, como foi possível ao objeto analisado alcançar tamanho sucesso foi gratificante 

e, ao mesmo tempo, surpreendente, pois conseguimos perceber como conceitos 

comunicacionais estão presentes de maneira efetiva nas ações desenvolvidas pela Pref’s. 

Foi possível constatar que a equipe de produção de conteúdos não era composta 

apenas por um grupo de jovens que foram colocados à frente das redes sociais digitais de 

uma instituição pública; tampouco profissionais que não têm conhecimento sobre o 

assunto. Admito que, num primeiro momento, era esta a percepção que tínhamos, pois 

alguns funcionários públicos carregam o rótulo de não se dedicarem de forma satisfatória 

a suas funções devido a não serem especialistas na função além de, por muitas vezes, 

serem remanejados com frequência de departamento em departamento de acordo com 

mudanças políticas partidárias ocorridas em uma prefeitura. 

 No caso da Pref’s o departamento foi constituído sob responsabilidade de uma 

secretaria, que segundo Borba (20116) tinha a missão de inovação, premissa esta que foi 

apontada como característica da gestão do então prefeito de Curitiba72. 

 

A disposição em inovar abriu espaço para que ideias baratas e 

inovadoras fossem apresentadas. Cada área contribuiu de um jeito 

com essa disposição. A colaboração da Secretaria de Comunicação 

Social foi a criação do nosso departamento; o Departamento de 

Internet e Mídias Sociais. (BORBA, 2016) 

 

                                                            
72 Gustavo Fruet exerceu seu mandado de prefeito de Curitiba entre janeiro de 2013 (ano de criação da 

Pref’s) e dezembro de 2016. 
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 Se estava sob responsabilidade de uma secretaria, estaria então sujeita a eventuais 

mudanças de governo, pois os secretários de uma prefeitura são parte do quadro de 

funcionários comissionados, indicações do Prefeito vigente, podendo, ou não, sofrer 

alterações durante o próprio governo em que foram nomeadas, ou numa eventual 

sucessão73. De toda forma, o Departamento de Internet e Mídias Sociais foi criado e, em 

sua constituição, profissionais da área da comunicação fizeram parte da primeira equipe, 

trazendo, assim, para o ambiente de uma instituição pública, uma visão mercadológica 

que tinha um objetivo bastante claro: 

 

A premissa do departamento é conquistar espaços de mídias ao invés 

de compra-los, economizando recursos em compra de mídia. Para 

atingir esse objetivo, contamos com o potencial de viralização das 

redes em que atuamos e direcionamos todo o nosso esforço criativo 

para que o fenômeno da viralização atue em nossas mensagens 

institucionais. (BORBA, 2016) 

 

 Neste ponto já podemos concluir que o processo ao qual Borba (2016) denomina 

como sendo viralização é, de fato, o fenômeno da Propagabilidade. A utilização do termo 

‘viral’ está muito mais ligado à abordagem mercadológica que a equipe tem do que ao 

contexto teórico de diferenciação entre viralização e propagabilidade. Entretanto, nosso 

objetivo é de trazer um olhar mais científico para uma abordagem mercadológica e, neste 

contexto, a diferença existe e precisa se pontuada. Shenja van der Graaf apud Jenkins; 

Green; Ford, (2014) afirma que “o principal aspecto do marketing viral é que ele depende 

intensamente dos pares interconectados” (p. 36). Assim, a mensagem é transmitida de um 

par para outro sem qualquer tipo de participação do público que não seja o de espalhar a 

mensagem. Por outro lado, a propagabilidade depende da participação das partes; ou seja, 

ela ocorre efetivamente quando o público interagir com o conteúdo. Jenkins; Green; Ford, 

(2014) atribuem à propagabilidade um novo modelo, no qual 

 

o público tem um papel ativo na ‘propagação’ de conteúdos, em vez 

de somente servir como portador passivo da mídia viral: suas 

escolhas, seus investimentos, seus interesses e propósitos, assim 

como suas ações, determinam o que ganha valor. (p. 37). 

 

                                                            
73 Esta pesquisa foi concluída no ano de 2016, ano em que ocorreram eleições para prefeito. Nesta ocasião, 

o prefeito Gustavo Fruet não conseguiu se reeleger. Todavia, não foi possível determinar ainda se haverá 

mudanças com a Pref’s, uma vez que a dissertação foi concluída antes que o novo prefeito assumisse seu 

cargo. 
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Desta forma, pudemos concluir nesta pesquisa que a Pref’s se utiliza da 

propagabilidade, uma vez que a participação dos seguidores da página é ativa, 

proporcionando que haja uma interação das pessoas com os conteúdos publicados e, 

também, na adesão de campanhas idealizadas pela equipe da Pref’s de forma a atrair a 

participação dos munícipes. 

O processo de estabelecer uma relação com as pessoas por meio de uma rede 

social digital depende de as pessoas seguirem determinado canal. Assim, como a Pref’s 

foi criada no ano de 2013 e não atuava em redes sociais digitais antes disso, era necessário 

estabelecer uma estratégia para conseguir alcançar um maior número de pessoas para que 

estas contribuíssem para a propagabilidade das mensagens propostas pela Pref’s. Desta 

forma, identificamos 3 fatores que consideramos como fundamentais para que a hipótese 

relacionada à concretização de ações propostas por meio das redes sociais digitais 

levantadas nesta pesquisa fosse analisada. 

O primeiro fator que contribuiu para que a Pref’s estabelecesse um vínculo com 

seu público foi a constituição da persona. Era necessário romper com o paradigma de uma 

instituição pública fria, e distante das pessoas que utilizava seus canais de comunicação 

apenas para informar e não para se relacionar. A busca por uma identidade que seja 

reconhecida e respeitada na Rede não é uma tarefa fácil; porém, para a Pref’s, o processo 

ocorreu de forma espontânea e com a participação das pessoas. A postagem de um alerta 

contra um temporal em que os seguidores comentaram “dementadores” é considerada por 

nós como um “divisor de águas” no processo comunicacional estabelecido pela Pref’s em 

sua rede social digital. Em nossa análise, os desdobramentos desta postagem (como 

exemplo, destacamos o post patronum do cavalo babão) permitiam que a Pref’s então 

assumisse sua personalidade (identificada por nós como sendo dos arquétipos do 

Prestativo e do Bobo da Corte (MARK; PEARSON, 2001)) que estaria presente na maior 

parte de suas postagens a partir de então. Utilizando ainda a referência aos arquétipos, 

podemos também inferir que a Pref’s tem em sua persona o arquétipo do Herói uma vez 

que este pode ser utilizado em causas sociais, como o próprio marketing social – que 

busca influenciar no comportamento de um determinado público-alvo, visando a um 

maior bem-estar da sociedade no longo prazo (MARK; PEARSON, 2001, p.113). Esta 

reflexão foi reforçada ao analisarmos os casos de concretização de ações propostas pela 

Pref’s. Nestas ações analisadas, ficou evidente para nós que a Pref’s assume este papel 
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quando se coloca como aquela que proporciona o bem para as pessoas74. Como a 

constituição de uma persona faz parte do contexto estratégico de ações de Marketing 

Digital de empresas privadas que atuam em redes sociais digitais, deduzimos que a Pref’s 

trouxe para o ambiente público a mercadologia do ambiente privado, o que culminou com 

resultados concretos em suas ações. 

O segundo fator que analisamos como pilar da atuação da Pref’s é o embasamento 

teórico. Foi possível apontar nesta pesquisa conceitos teóricos que contribuíram para 

compreender como que a Pref’s pode alcançar seus objetivos. O ponto de convergência 

entre estes conceitos é que eles foram utilizados no processo de construção de mensagens 

publicadas e das ações propostas pela Pref’s. Um deles, o que se refere a propagabilidade, 

já foi abordado anteriormente. Assim, destacamos outros dois autores (e seus respectivos 

conceitos) como sendo base para a construção de conteúdos da Pref’s.  

Stuart Hall (2003) foi identificado por nós durante a pesquisa como um teórico 

cujo modelo de Codificação e Decodificação pode ser utilizado para analisar a abordagem 

da Pref’s nas redes sociais digitais. Nas publicações postadas, principalmente na página 

do Facebook da Pref’s, foi possível observar o processo de circulação da informação em 

que a mensagem era codificada pela equipe da Pref’s e inserida em um repertório que 

pudesse ser reconhecido pelos seus seguidores, sendo assim traduzida (decodificada, 

segundo conceito de Hall (2003)) de maneira mais próxima de como ela foi idealizada, 

para que então pudesse ser propagada. Entendemos que a utilização de repertório 

reconhecido pelo usuário nas mensagens (em especial de cultura pop) foi a maneira que 

a Pref’s utilizou para que as pessoas que seguiam a página pudessem decodificar suas 

mensagens de maneira mais próxima à forma como foi codificada. Isso nos indica que 

era sugerida uma leitura preferencial a quem acompanhasse aquelas mensagens. A 

utilização do repertório facilitava, de certo modo, que os seguidores da Pref’s atingissem 

este objetivo. 

Estas duas teorias (propagabilidade; codificação e decodificação) foram 

identificadas por nós durante a pesquisa, todavia não nos foi afirmado pela equipe da 

Pref’s que os conceitos foram aplicados de forma proposital às mensagens postadas. 

Entendemos que as ações (sejam elas publicações ou campanhas inteiras) fazem parte de 

uma abordagem de marketing digital normalmente utilizada em empresas que atuam no 

                                                            
74 Referenciamos aqui o case “Enzo Day”, analisado no capitulo 4, quando em uma das postagens (imagem 

34) a expressão A rede social sendo usada para o BEM, foi publicada, nos fazendo refletir que se trata de 

uma espécie de auto promoção da Pref’s, se identificando como bem feitora da ação. 
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mercado. Com isso não estamos dizendo que os conceitos teóricos não são válidos, 

porém, foram contextualizados com a atuação da Pref’s por fazer parte de reflexões que 

tivemos no decorrer da construção desta dissertação. No entanto, para uma das teorias 

abordadas nesta dissertação nos foi informado que ela constituiu efetivo embasamento 

teórico para as publicações da Pref’s. Nos referimos aqui a Koopmans (2004). 

Os conceitos de legitimidade, visibilidade e ressonância são apontados pela 

própria equipe (BORBA, 2016) como sendo a base teórica que sustenta a produção de 

conteúdos da Pref’s. Estes conceitos são tão relevantes a este universo da Pref’s que é 

possível relacioná-los à própria existência e manutenção do canal na Internet. Se 

considerarmos como altamente legítimo uma instituição pública ter um canal ativo para 

tratar de assuntos do município, e tratarmos como altamente ilegítimo um canal com 

abordagem irreverente e bem-humorada, encontraremos o ponto de equilíbrio; ou seja, o 

ponto de ressonância, a própria existência de uma página como a Pref’s. As críticas à 

condução dos canais digitais da Pref’s existem, como exemplo destacamos a Página do 

Facebook denominada Prefescura de Curitiba75 que abre espaço para pessoas que não 

concordam com a abordagem da Pref’s. Esta divergência pode ser exemplificada por meio 

do mascote da cidade de Curitiba.  Em função do sucesso da Pref’s nas redes sociais 

digitais, a capivara ficou conhecida nacionalmente como sendo o mascote da cidade. Tal 

referência foi confirmada com o lançamento de diversos produtos tendo a capivara como 

tema em uma rede de loja de souvenires de Curitiba76. Por outro lado, a câmara dos 

vereadores decretou como lei (no ano de 2010) que o mascote oficial da cidade é uma ave 

denominada Grimpeiro77.  

Concordamos, portanto, que esta dicotomia teorizada por Koopmans (2004) e 

aplicada pela Equipe da Pref’s em suas postagens e também presente na própria existência 

da Pref’s é a responsável pelo grande alcance de pessoas que a Pref’s conquistou.  

Por fim, outro fator que apontamos como embasamento da Pref’s é o 

Relacionamento. Desde o início da pesquisa, relacionamento esteve presente em nossos 

                                                            
75 A página é um canal que tem como principal objetivo apontar as coisas que não dão certo da cidade de 

Curitiba, além de apresentar críticas explícitas à conduta da Pref’s nas redes sociais digitais. A página conta 

com mais de 20 mil seguidores (curtidas) até no momento da consulta para esta dissertação. Seu conteúdo 

pode ser visitado no endereço: https://www.facebook.com/prefrescuradecuritiba acesso em 22/10/2016. 
76 Matéria que aponta a capivara como mascote oficial de Curitiba. Disponível em 

https://www.bemparana.com.br/noticia/395702/mascote-oficial-de-curitiba-capivara-vira-sucesso-de-

vendas acesso em 22/10/2016. 
77 Matéria que cita a lei referida no texto e identifica o pássaro Grimpeiro, mascote oficial de Curitiba. 

Disponível em http://livre.jor.br/mascote-oficial-de-curitiba-e-o-passaro-grimpeiro-pia-capivara/ acesso 

em 22/10/2016. 

https://www.facebook.com/prefrescuradecuritiba
https://www.bemparana.com.br/noticia/395702/mascote-oficial-de-curitiba-capivara-vira-sucesso-de-vendas
https://www.bemparana.com.br/noticia/395702/mascote-oficial-de-curitiba-capivara-vira-sucesso-de-vendas
http://livre.jor.br/mascote-oficial-de-curitiba-e-o-passaro-grimpeiro-pia-capivara/
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questionamentos e hipóteses acerca do processo comunicacional. Após toda pesquisa que 

realizamos, fica evidente para nós que ele de fato é significativo para a concretização de 

ações propostas por meio da comunicação. Se direcionarmos nosso olhar para as ações 

da Pref’s analisadas no capitulo 4 desta dissertação, certamente encontramos sinais de 

que houve a concretização das ações (doações de sangue, medula óssea e a identificação 

de uma doadora com sangue raro) por a Pref’s ter estabelecido um relacionamento com 

seus seguidores que acabaram por se tornar replicadores dos conteúdos publicados, além 

de muitos deles possivelmente terem aderido às campanhas, haja vista que muitos 

publicaram fotos após terem realizado as doações (vide ANEXO I, campanha Enzo Day, 

p. 12-13).  

A busca por este relacionamento é o final do processo iniciado com os demais 

fatores apontados anteriormente. Era necessário criar uma persona, que fosse reconhecida 

pelo seu público e referenciada por esta personalidade; em seguida era necessário fazer 

com que as postagens desta persona alcançassem o maior número possível de pessoas, 

para isso os conteúdos foram embasados em conceitos teóricos (diretos ou indiretos). 

Tudo isso para que se estabelecesse um relacionamento com seus munícipes por meio das 

redes sociais digitais. O resultado foi tão significativo que outras prefeituras procuraram 

seguir o modelo praticado pela Pref’s, fazendo com que surgisse a expressão 

“Prefstização” que recebeu o seguinte comentário (figura 40) de um dos pioneiros da 

Pref’s, o publicitário Marcel Bely78. 

O ponto que destacamos da postagem de Bely é quanto ao fato de significar as 

mensagens. Em nossa compreensão, este processo de significação é a busca pelo 

relacionamento. A partir do momento que a mensagem é compreendida pelo usuário de 

uma rede social digital, entendemos que um relacionamento foi estabelecido. 

Concluímos, portanto, que o relacionamento que a Pref’s conquistou com seus seguidores 

foi utilizado como uma estratégia de comunicação para que mensagens fossem 

compreendidas e ações fossem concretizadas. Concordamos com Bruno Scartozzoni 

(2015) na afirmação: 

Eu entendo as críticas feitas à página da Prefs. De alguma forma ela 

é uma extensão virtual de um espaço público e, portanto, há aquela 

noção de que espaços públicos devem ser lugares impessoais e 

sérios, com cara de repartição. No fundo critica-se a página da Prefs 

porque o contribuinte está pagando o tempo de uma equipe que o 

usa para fazer brincadeiras. Mas, por outro lado, as brincadeiras que 

                                                            
78 Marcel Bely fez parte da primeira equipe da Pref’s. Atualmente, desenvolve trabalho de conteúdos para 

redes sociais em sua própria agência. Disponível em http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-

noticias/2016/06/02/idealizadores-da-prefs-de-curitiba-lancam-queen-content.html Acesso 22/10/2016. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/02/idealizadores-da-prefs-de-curitiba-lancam-queen-content.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2016/06/02/idealizadores-da-prefs-de-curitiba-lancam-queen-content.html
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eles fazem, até hoje, se provam eficientes do ponto de vista de 

comunicação. Muito mais eficientes do que se fosse algo sério, com 

cara de repartição. (On-line) 

 

Figura 40 Print de Tela com a postagem de Marcel Bely comentando sobre a Prefstização. 

Fonte:http://www.wegov.net.br/a-prefstizacao-dos-orgaos-publicos/ Acesso em 22/10/2016 

 Obviamente tanto a Pref’s como qualquer outra página em redes sociais digitais 

não consegue constituir uma unanimidade. Entretanto, é inegável que a conduta inusitada 

e irreverente da Pref’s agradou muitas pessoas e contribuiu para que as instituições 

públicas (e até mesmo as privadas) procurassem se reinventar e traçar novas estratégias 

para seus canais digitais. A Pref’s pode ser considerada como um exemplo de atuação em 

redes sociais digitais na medida que obteve um resultado expressivo no número de 

curtidas em sua página no Facebook (conforme descrito no gráfico do capitulo 2 desta 

dissertação). Não se sabe ao certo se haverá continuidade no trabalho desenvolvido pela 

Pref’s (ou como será a continuidade), uma vez que o Prefeito que estava no cargo quando 

o departamento foi criado não se reelegeu79. 

 De fato, o trabalho desenvolvido pela Pref’s oferece um legado àqueles que 

pretendem desenvolver ações em redes sociais digitais, principalmente por meio de 

estudos como os realizados nesta pesquisa de mestrado. Esperamos que, assim como o 

trabalho da Pref’s, esta pesquisa possa contribuir para futuras reflexões acerca da atuação 

de profissionais de marketing digital em redes sociais digitais, tanto em ambiente público 

quanto privado. 

 

                                                            
79 Até a finalização desta dissertação não houve uma definição quanto à continuidade do departamento em 

função da mudança do Prefeito de Curitiba. 
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ANEXO I 

Compilação de materiais sobre as ações executadas pela Pref’s

Documento fornecido pela equipe da Pref's 



Enzo Day 

2 



Através de sua caixa de mensagens no facebook, a Prefeitura de Curitiba 
recebeu um alerta para a necessidade de doação de medula óssea nos bancos 
da cidade na tentativa de salvar o menino Enzo, portador de Anemia de 
Fanconi e fã de super heróis. Com rápida mobilização, foram feitas postagens 
sobre o caso e pedindo que os cidadãos realizassem o cadastro como doadores 
no Hemobanco.  

Apesar da rápida mobilização, Enzo lutava bravamente contra a doença, tendo 
passado por dois transplantes, e acabou não resistindo. Como forma de 
homenageá-lo, foi realizando então o Enzo Day, uma campanha dedicada ao 
cadastramento de novos doadores de Medula Óssea.  

3 

Enzo Day 



 36.688 pessoas alcançadas no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 1.029 pessoas curtiram o post no total

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 37 pessoas comentaram o post no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 92 pessoas compartilharam o post no total

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 

4 

Enzo Day 



 62.464 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 2.725 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 127 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 176 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
 

5 

Enzo Day 



 398.464 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 12.608 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 1.152 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 1.192 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
 

6 

Enzo Day 



 59.296 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 1.406 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 72 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 419 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
 

7 

Enzo Day 



 53.360 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 6.941 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 480 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 743 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
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Enzo Day 



 78.432 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 2.163 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 120 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 575 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
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Enzo Day 



 42.144 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 926 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 46 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 126 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
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Enzo Day 



 43.968 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 1.539 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 49 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 127 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
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Enzo Day 



 223.616 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 7.344 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 292 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 904 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
 

12 

Enzo Day 



 42.480 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 498 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 26 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 46 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
 

13 

Enzo Day 



 43.824 pessoas alcançadas no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 586 pessoas curtiram o post no total 

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 18 pessoas comentaram o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede 
social 

 29 pessoas compartilharam o post no total 

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 
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Enzo Day 



15 

Enzo Day 



Casamento Vermelho 

16 



A Prefeitura de Curitiba começou a receber muitos pedidos de casamento em 
sua página no Facebook pelos fãs que seguiam as postagens. 

Para interagir com estas pessoas, realizamos uma postagem agradecendo os 
pedidos.  

A interação inesperada da Prefeitura do Rio de Janeiro foi uma oportunidade 
para engajar as duas páginas em uma ação que promovesse cidadania entre 
Curitiba e o Rio de Janeiro. A interação gerou muitos pedindo para que as 
cidades casassem. 

17 

Casamento Vermelho 



Da postagem inicial, a proposta de casamento gerou diversas outras 
interações que tinham a proposta de um diálogo de cidadania 

18 

Casamento Vermelho 



A ação gera mídia espontânea em veículos nacionais. 

19 

Casamento Vermelho 



O suspense gerado pelas postagem terminou com o aceite do pedido 

O casamento foi então celebrado em uma ação com o nome de Casamento 
Vermelho em referência a um episódio da série Game of Thrones. A proposta 
da ação era que os convidados dessem de presente aos noivos uma doação de 
sangue. 

20 

Casamento Vermelho 



Os curitibanos se engajaram com a ação, lotando os bancos de sangue e 
fazendo filas. 

21 

Casamento Vermelho 



Algumas empresas também se interessaram em participar fazendo doações, 
assim foi criada uma lista de casamento com 11 itens que poderiam ser 
doados para cidade 

22 

Casamento Vermelho 



Muitas empresas participaram a lista teve todos os itens completos, com 
doações até mesmo repetidas! 

23 

Casamento Vermelho 



24 

Casamento Vermelho 



Marli 

25 



Os posts do dia 16 de Junho de 2015, cujo alcance chegou a ultrapassar 1 
milhão, tiveram como foco procurar a Marli, uma doadora de sangue com 
tipo O- com antígenos raros, por ser a única pessoa cadastrada no banco de 
Sangue que poderia ajudar a Sabrina, uma paciente de Minas Gerais. Bancos 
de sangue do Brasil todo se mobilizaram na busca e ela foi encontrada no 
mesmo dia devido à grande repercussão e ajuda de todos que ficaram 
cientes da situação. 

Pelas reações e comentários dos posts, é possível perceber o quanto a 
população se mobilizou, e não só se voluntariaram para ajudar a encontrar a 
Marli, como também se sensibilizaram para doar sangue. 

26 

Marli 



 1.293.824 pessoas alcançadas no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 15.792 pessoas curtiram o post no total

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 1.688 pessoas comentaram o post no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede social 

 9.936 pessoas compartilharam o post no total

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 27 

Marli 



 549.888 pessoas alcançadas no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 20.760 pessoas curtiram o post no total

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 896 pessoas comentaram o post no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede social 

 1.736 pessoas compartilharam o post no total

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 28 

Marli 



 88.599 pessoas alcançadas no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem em seu perfil na rede social 

 857 pessoas curtiram o post no total

Pessoas  que  viram o post e clicaram no botão curtir endossando a postagem. 

 49 pessoas comentaram o post no total

Pessoas  que  visualizaram o conteúdo da postagem e fizeram um comentário na rede social 

 26 pessoas compartilharam o post no total

Pessoas  que  visualizaram o post e compartilharam com os amigos no seu perfil 29 

Marli 



ANEXO II 

Entrevista por e-mail com Alvaro Borba (2016) 



De: Alvaro Benvenutti Borba
Para: Luciano Giannini; Janaína Aline Santos
Assunto: Re: Questões para Mestrado
Data: segunda-feira, 28 de março de 2016 14:58:12

1 – Quando e em que contexto a página da Prefs Surgiu?

Em 2013, a atual gestão da Prefeitura de Curitiba abriu seus trabalhos

 prometendo resgatar o caráter inovador pelo qual a cidade se tornou conhecida

 no passado, com a adoção de soluções inéditas relacionadas a meio ambiente (o

 programa câmbio verde é um exemplo) e a transporte público (Curitiba inventou

o BRT).

A disposição em inovar abriu espaço para que ideias baratas e inovadoras

 fossem apresentadas. Cada área contribuiu de um jeito com essa disposição. A

 colaboração da Secretaria de Comunicação Social foi a criação do nosso

 departamento;  o Departamento de Internet e Mídias Sociais.

A premissa do departamento é conquistar espaços de mídias ao invés de compra-

los, economizando recursos em compra de mídia. Para atingir esse objetivo,

 contamos com o potencial de viralização das redes em que atuamos e

 direcionamos todo o nosso esforço criativo para que o fenômeno da viralização

 atue em nossas mensagens institucionais.

2 – Existe algum momento que pode ser considerado como “divisor de águas” nas

 ações da Pref’s que possa justificar o sucesso alcançado?

Em novembro de 2013, precisávamos divulgar a Corrente Cultural; um evento que

 leva apresentações musicais gratuitas para as ruas da cidade. Para promover o

 evento, contamos uma história sobre uma capivara gigante que invadiria a

 cidade. Fez tanto sucesso que a capivara se tornou um mascote local. Hoje, o

 Instituto Pró-cidadania de Curitiba possui uma linha de produtos baseada na

 capivara. Os recursos arrecadados financiam os trabalhos da Fundação de Ação

 Social de Curitiba.

3 – Existe alguma influência política no processo de criação de conteúdos,

 persona e linguagem da página?

A persona desenvolvida para a Prefs tenta contrariar o estereótipo pelo qual o

 curitibano se define: um sujeito ranzinza e fechado. A Prefs é receptiva e bem

 humorada numa tentativa de trabalhar essa percepção negativa e fazer a

 comunidade local perceber seus verdadeiros valores.

A comunicação desenvolvida no canal liga os cidadãos e a cidade. Entendemos

 que podem e devem existir outros canais destinados a ligar eleitores e políticos,

 mas fazemos questão de separar as coisas, por rigor ético.

Sem essa separação, o modelo cairia em descrédito.

4 – Existe algum embasamento teórico comunicacional para criação dos

 conteúdos da página?

mailto:alvaroborba@smcs.curitiba.pr.gov.br
mailto:luciano@nerocom.com.br
mailto:janaina@smcs.curitiba.pr.gov.br


Conteúdos como o mencionado na pergunta 2 seguem um modelo proposto por

 um cara chamado Ruud Koopmans, num artigo chamado Movements and Media.

 O que o Koopmans percebeu, a grosso modo, foi que mensagens consensuais

 logo perdem espaço na esfera pública de comunicação. Ou: o consenso não

 gera diálogo.

É claro que uma prefeitura tem pouco a dizer que não seja consenso. Não

 podemos retirar a legitimidade das nossas mensagens institucionais. Assim,

 combinamos mensagens educativas, de cidadania ou de serviço, que sejam

 legitimas e consensuais, com uma estética não consensual.

Frequentemente, o diálogo sobre a estética com a qual uma mensagem

 consensual foi emitida dá a essa mensagem uma capacidade de se reproduzir na

 rede que, de outra forma, ela não teria.

A percepção de que há um intercâmbio entre forma e conteúdo está perto da

 gênese da comunicação como ciência; é um princípio basilar da atividade e é

 uma das muitas variações possíveis para a máxima de que o meio é a

 mensagem. Porque McLuhan nunca esteve errado.

Aqui, encontramos nele a resposta que precisávamos para fazer uma aplicação

 funcional dos conceitos do Koopmans.

5 – Na sua visão, como coordenador da equipe, qual é o grande papel da Pref’s

 nas redes sociais?

O fundamental é fazer a ponte entre o cidadão e a cidade. Para isso, temos três

 categorias de conteúdo: serviço (o que a Prefeitura oferece), educação

 (mensagens que orientem o cidadão no exercício da sua individualidade) e

 cidadania (mensagens que orientem o cidadão sobre como contribuir com o

 coletivo).

Esses conteúdos apenas abrem os diálogos, depois é necessário mediá-los. E

 acredito que esteja aí a resposta mais objetiva para a pergunta “qual é o grande

 papel da Pref?”: mediar.

6-  Meu projeto prevê discutir se o bom relacionamento conquistado pelas Pref’s,

 junto a seus seguidores, contribui para uma boa comunicação institucional da

 Prefeitura Municipal e seus cidadãos. Isso faz algum sentido para você?

Nós nos propomos a dialogar com as pessoas e acreditamos que isso as

 aproxima. Há exemplos disso no nosso histórico. Gente que conversa com a

 prefeitura como conversa com um amigo.

7 – É possível identificar ações geradas pela Pref’s que tiveram bons resultados

 práticos, como adesão campanhas, por exemplo?. Uso sempre o exemplo

 daquela postagem que buscou alguém com sangue raro, que morava em

 Curitiba, e que em pouco tempo conseguiu encontrar a pessoa... existem outras

 postagens assim que possamos usar como exemplo?



Há o casamento entre Curitiba e Rio de Janeiro. Há o caso mencionado da

 doadora de sangue. Há o caso, já antigo, da distribuição de picolés para

 trabalhadores da limpeza pública. Deixo o contato da Janaína, que pode

 disponibilizar os dados conforme a necessidade.

Abraço!

Álvaro Benvenutti Borba

Jornalista

Diretor do Departamento de Internet e Mídias Sociais

(41) 3350-8392

Av. Cândido de Abreu, 817

Centro Cívico - (41) 3350-8484

www.curitiba.pr.gov.br

De: "Luciano Giannini" <luciano@nerocom.com.br>

Para: "Alvaro Benvenutti Borba" <alvaroborba@smcs.curitiba.pr.gov.br>

Enviadas: Segunda-feira, 28 de março de 2016 12:41:55

Assunto: Questões para Mestrado

Olá Álvaro, como vai?

Preciso retomar contigo aquelas questões para o meu mestrado...

Abaixo segue algumas perguntas. Se puder respondê-las, te agradeço...

1 – Quando e em que contexto a página da Prefs Surgiu?

2 – Existe algum momento que pode ser considerado como “divisor de águas” nas

 ações da Pref’s que possa justificar o sucesso alcançado?

3 – Existe alguma influência política no processo de criação de conteúdos,

 persona e linguagem da página?

4 – Existe algum embasamento teórico comunicacional para criação dos

 conteúdos da página?

5 – Na sua visão, como coordenador da equipe, qual é o grande papel da Pref’s

 nas redes sociais?

6-  Meu projeto prevê discutir se o bom relacionamento conquistado pelas Pref’s,

 junto a seus seguidores, contribui para uma boa comunicação institucional da

 Prefeitura Municipal e seus cidadãos. Isso faz algum sentido para você?
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