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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como proposta analisar a Cultura da Convergência, termo criado 

por Henry Jenkins, para referir-se à transformação cultural que estamos vivenciando 

– as pessoas querem produzir seus próprios conteúdos, contar suas histórias, 

ampliar suas experiências e fazer conexões em diferentes plataformas de mídia. Os 

indivíduos mudaram seu posicionamento, antes considerado passivo e acomodado, 

para sustentar um ambiente de intensa participação, construção coletiva e busca de 

novas experiências. Para que pudéssemos chegar a essa cultura convergente, 

houve uma mudança de paradigma de uma comunicação assimétrica para uma 

comunicação cada vez mais bilateral. Neste novo cenário, a comunicação com 

diferentes públicos se baseia em um modelo participativo e colaborativo em que as 

organizações não possuem o controle absoluto sobre a mensagem midiática. 

Portanto, esse estudo procurou demonstrar quais os caminhos a serem trilhados 

pelo relações-públicas na cultura da convergência.  

 

Palavras-chaves: comunicação, cultura da convergência, relacionamento, relações 

públicas. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research project is to analyze the Convergence Culture, a term 

coined by Henry Jenkins, to refer to the cultural transformation we are experiencing - 

people want to produce their own content, share their stories, expand their 

experiences and make connections to different platforms media. That is, individuals 

have changed their position once considered passive and accommodating to sustain 

an environment of intense involvement, construction and collective pursuit of new 

experiences. So that we could reach that culture converged, there was a paradigm 

shift from an asymmetric communication for communication increasingly bilateral. In 

this new scenario, communication to different audiences is based on a participatory 

and collaborative model in which organizations do not have absolute control over the 

media message. Therefore, this study tried to demonstrate what steps to be followed 

by public relations in convergence culture. 

 

Keywords: communication, convergence culture, relationships, public 

relations. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Estamos vivendo uma época de constantes transformações, onde todos, de 

uma forma ou de outra, estão contribuindo para a construção de uma sociedade 

mais participativa, baseada na inteligência coletiva e nos relacionamentos 

construídos em escala global. Parafraseando Jenkins (2009): Bem-vindo à cultura da 

convergência! Onde os indivíduos estão a todo o momento – publicando, remixando 

e produzindo conteúdos diversos; interagindo um com os outros; narrando, 

inventando e buscando novas histórias. Tudo isso em diversas plataformas 

midiáticas, em toda e qualquer parte do mundo, em tempo real e porque não ao 

mesmo tempo e através da inteligência coletiva de milhares de outras pessoas.  

Não. Esse não é um estudo sobre a convergência tecnológica – sobre como 

os Tablets ou Iphones irão revolucionar nossas vidas. Também não é um estudo 

sobre como os meios de comunicação emergentes irão fazer com que os meios 

tradicionais desapareçam. Esqueça esses conceitos. Trataremos aqui da 

convergência como processo cultural, a convergência construída pelas e por 

pessoas.  Falaremos sobre comportamentos convergentes que ocorrem 

individualmente ou nas interações sociais. E aqui, os meios de comunicação – 

tradicionais e emergentes – se complementam e se unem para criar um universo de 

histórias e proporcionar novas experiências para os indivíduos. Este é um estudo 

sobre pessoas, histórias, comportamentos, comunicação, internet, mídia, tecnologia, 

cultura e claro, relacionamento e relações públicas. 

Portanto, no primeiro capítulo – Evolução dos meios de comunicação – é 

descrito a forma como chegamos até a cultura da convergência. Desde o 

desenvolvimento da linguagem até o advento da internet percebe-se que os meios 

de comunicação foram evoluindo e influenciando cada vez mais a vida em 

sociedade. Assim, este estudo contextualiza os meios de comunicação e tem como 

foco principal a internet como uma eficiente e eficaz ferramenta de comunicação.  

O segundo capítulo – Comunicação digital – demonstra as principais 

ferramentas de comunicação utilizadas pelas pessoas para participarem e 

relacionarem-se nessa cultura. Este capítulo discute as diferenças entre 

comunicação tradicional e digital, suas principais características e impactos na 

sociedade atual. Através de fatos recentes é demonstrado como organizações 



 

 

 

podem utilizar as ferramentas de comunicação emergentes para reposicionar sua 

imagem perante a opinião pública. Além disso, as mídias sociais são evidenciadas 

como ferramentas estratégicas e fundamentais para dialogar na rede.  

No terceiro capítulo – Cultura da Convergência – são apresentadas todas as 

características dessa época de incessantes transformações. Nesse sentido, são 

discutidos conceitos como: cultura digital, falácia da caixa preta, cultura participativa, 

inteligência coletiva e transmedia storytelling. Para tornar o capítulo ainda mais 

atual, foram analisados fatos recentes sobre as interações sociais na cultura da 

convergência.   

O quarto capítulo – Relações públicas e os desafios atuais – discute a 

inteligência dos relações-públicas para gerir os relacionamentos nessa cultura da 

convergência. Dessa forma, foi realizado um levantamento histórico sobre o 

surgimento das relações públicas e, além disso, para trabalhar a comunicação de 

forma estratégica no ambiente online foi demonstrada a importância do 

relacionamento com stakeholders e o diferencial da classificação de personas de 

clientes. Para finalizar a discussão, foi demonstrado o ser, estar e agir dos relações-

públicas como diferenciais para o profissional se destacar na cultura da 

convergência.  

É fato que estamos numa época de constantes transformações, portanto, 

como afirma Warshaw (apud JENKINS, 2009) temos que escolher uma entre as três 

opções: temer o novo, ignorar sua existência ou aceitar as transformações e buscar 

novas maneiras de trabalhar a comunicação e os relacionamentos na cultura da 

convergência.  

Optar por aceitar essas transformações é compreender nossa vida cotidiana. 

É buscar sempre novas formas para construir o novo. É olhar o mundo sobre outras 

perspectivas. Ou seja, é estar preparado para ser o profissional da era da 

convergência.  

Este estudo é baseado no livro de Henry Jenkins – Cultura da Convergência – 

que trata sobre a “alquimia que mídias e novas maneiras de contar histórias estão 

fazendo e mudando nossa maneira de divertir, trabalhar e educar” (MOTA, 2009, 

apud JENKINS, 2009, p.18). 

 
 
 
 



 

 

 

1. EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

Embora os meios de comunicação realmente tenham se interconectado em 
todo o globo, e os programas e mensagens circulem na rede global, não 
estamos vivendo em uma aldeia global, mas em domicílios sob medida, 
globalmente produzidos e localmente distribuídos (CASTELLS, 2005, 
p.426). 

 

Segundo Recuero (2000), o primeiro grande acontecimento na comunicação 

surgiu quando o homem desenvolveu a linguagem, como tentativa de comunicar-se 

com seus semelhantes e para obter sucesso na luta pela sobrevivência. Foi a 

linguagem que permitiu que a humanidade conseguisse transmitir seus 

conhecimentos adquiridos, porém, foi com o surgimento do alfabeto, anos mais 

tarde, que teve início a civilização como a conhecemos hoje.  

Castells (2005) afirma que o alfabeto proporcionou no ocidente a 

infraestrutura mental para a comunicação cumulativa, baseada em conhecimento. 

Dessa forma, a escrita permitiu que o conhecimento ultrapassasse a barreira do 

tempo e que a mensagem pudesse existir independentemente de um emissor, 

podendo ser recebida a qualquer momento por alguém que soubesse decifrar o 

código. Porém, é importante lembrar que a alfabetização só se difundiu muitos 

séculos depois do alfabeto, ou seja, após a invenção e difusão da imprensa e 

fabricação de papel.  

Para McLuhan (1977), quando Gutenberg criou a prensa de tipos móveis, no 

século XV, a escrita configurou-se como não apenas um meio de transmissão de 

conteúdo, mas também tornou possível a difusão de mensagens em grande escala. 

O telégrafo e o telefone, apesar de não serem considerados veículos de 

comunicação de massa, também foram elementos importantes para a acumulação 

de tecnologia.  

A nova ordem alfabética representou uma evolução no discurso racional. 

Entretanto, ainda separava a comunicação escrita do sistema audiovisual de 

símbolos e percepções – tão importante para a expressão plena da mente humana. 

A cultura audiovisual teve sua revanche histórica no século XX, em primeiro lugar 

com o filme e o rádio, depois com a televisão, superando a influência da 

comunicação escrita nos corações e almas da maioria das pessoas (CASTELLS, 

2005, p.146). 



 

 

 

Nos anos 80, a mídia se especializou cada vez mais, criando estações 

temáticas com programas que começaram a fazer parte da vida das pessoas, 

principalmente de trabalhadores em seus horários livres. O videocassete era a 

novidade da época, sendo uma alternativa à enfadonha programação da televisão. 

Os clips musicais tornaram-se uma nova modalidade cultural que transformou o 

setor musical. Além disso, gravar um programa de TV para assistir em momentos 

oportunos mudou os hábitos dos telespectadores, reforçando cada vez mais a 

tendência para a diversificação das ofertas desses programas (CASTELLS, 2005, p. 

423). 

Com as máquinas fotográficas e filmadoras disponíveis para compra, as 

pessoas começaram a filmar seus eventos – de férias a comemorações familiares – 

produzindo assim, suas próprias imagens de suas experiências. “Apesar de todos os 

limites dessa autoprodução de imagens, tal prática realmente modificou o fluxo de 

mão única das imagens e reintegrou a experiência de vida e a tela” (CASTELLS, 

2005, p. 423) 

Castells (2005) considera que a difusão da TV criou uma nova galáxia da 

comunicação. Isso não quer dizer que os outros meios de comunicação morreram, 

mas sim que foram reestruturados e reorganizados cada um com suas 

especificidades para que pudessem coexistir com a TV ou integrá-la. O rádio, por 

exemplo, perdeu sua centralidade, mas ao adaptar-se a vida cotidiana das pessoas 

ganhou flexibilidade e penetrabilidade. Filmes foram adaptados para atender às 

audiências televisivas. Jornais e revistas começaram a se especializar e aprofundar 

em conteúdos e ficavam atentos ao que estava acontecendo na programação da TV. 

Já os livros continuaram com suas narrativas, apesar de que muitos autores 

desejavam que seus livros pudessem se tornar roteiros de TV.  

 
Apesar de as condições em nossa sociedade serem como são, a síndrome 
do mínimo esforço, que parece estar associada com a comunicação 
mediada pela TV, poderia explicar a rapidez e a penetrabilidade de seu 
domínio como meio de comunicação, logo que apareceu no cenário 
histórico (CASTELLS, 2005, p. 416). 

 

A televisão foi facilmente caracterizada como meio de comunicação de massa 

ou grande mídia pelo fato de que uma mesma mensagem era enviada, ao mesmo 

tempo, para uma audiência de milhões de pessoas. Castells (2005) considera ainda 

que o diferencial da TV não foi seu poder centralizador como instrumento de 



 

 

 

doutrinação. O que ela representou foi o fim da galáxia de Gutenberg, ou seja, de 

um sistema de comunicação dominado essencialmente pela tipografia e pela ordem 

do alfabeto fonético.  

 
A tipografia tem a tendência mais forte para a elucidação: capacidade 
sofisticada de pensar de maneira conceitual, dedutiva e sequencial; alta 
valorização da razão e ordem; aversão à contradição; grande capacidade 
de desligamento e objetividade e tolerância às reações atrasadas 
(CASTELLS, 2005, p. 417). 

 

Já a TV é um meio fundamentalmente caracterizado pela sedução, 

estimulação sensorial da realidade e fácil comunicabilidade – já que permite um 

menor esforço psicológico (CASTELLS, 2005, p.418). 

O desenvolvimento das tecnologias de TV a cabo, em 1990, tornou a 

audiência segmentada e diferenciada que, embora maciça em termos de número, já 

não era uma audiência homogênea de massa que recebia a mensagem 

simultaneamente e uniformemente. Devido à multiplicidade de mensagens e fontes, 

a audiência passou a escolher as mensagens de seu interesse, aprofundando 

assim, a segmentação e intensificando o relacionamento individual entre emissor e 

receptor (CASTELLS, 2005, p. 424). 

 
Contudo, a diversificação dos meios de comunicação, devido às condições 
de seu controle empresarial e institucional, não transformou a lógica 
unidirecional de sua mensagem nem realmente permitiu o feedback da 
audiência, exceto na forma mais primitiva de reação do mercado. Embora a 
audiência recebesse matéria-prima cada vez mais diversa para cada 
pessoa construir sua imagem do universo, a Galáxia de McLuhan era um 
mundo de comunicação de mão única, não de interação (CASTELLS, 2005, 
p.427). 

 

Entretanto, o fato de a audiência não ser mais objeto passivo, mas sujeito 

interativo abriu caminho para sua diferenciação e subsequente transformação da 

mídia que, de comunicação de massa, passou à segmentação, adequação ao 

público e individualização, a partir do momento em que tecnologias, empresas e 

instituições permitiram essas iniciativas (CASTELLS, 2005, p.422). 

Portanto, de acordo com Castells (2005), uma transformação tecnológica de 

dimensões históricas muito grandes está ocorrendo séculos depois, ou seja, a 

integração de vários modos de comunicação em uma rede interativa. Ou, em outras 

palavras, a formação de um hipertexto e uma metalinguagem que, pela primeira vez 



 

 

 

na história, integra no mesmo sistema as modalidades: escrita, oral e audiovisual da 

comunicação humana. Este meio de comunicação, o mais completo produzido pelo 

homem, é a internet.  

 

 

1.1 Internet: uma grande conversa 

 

De acordo com Pinho (2003) a internet é uma grande rede mundial de 

computadores, tanto empresarias ou pessoais, conectados em países do mundo 

todo, com o objetivo de compartilhar informações. É interessante observar que 

nenhum governo, empresa ou instituição controla a internet, ou seja, seus padrões e 

normas são organicamente estabelecidos pela comunidade.  

As páginas acessadas na internet fazem parte da World Wide Web (www), 

que é essencialmente o modo de organização da informação e dos arquivos na 

rede. Segundo Terra (2006), a web foi criada por Tim Berners-Lee e tinha 

inicialmente o objetivo de desenvolver um sistema com base em hipertextos no qual 

as informações do laboratório em que trabalhava fossem organizadas na rede 

interna. Aos poucos as pessoas foram adquirindo computadores pessoais e a 

internet deixou de ser exclusividade das universidades e do exército.  

Freitas (2004) e Negroponte (1995) (apud TERRA, 2006) partilham da mesma 

opinião ao afirmar que a internet comercial em sua fase inicial, na década de 90, 

havia o predomínio dos sites simples, com conteúdos estáticos que apresentavam 

somente hipertextos e endereços de e-mail para contato. Além disso, os portais e 

websites corporativos traziam conteúdos e formatos similares aos meios impressos, 

como se o formato tivesse sido fosse transposto para dentro da web. Portanto, o 

desenvolvimento da web se deu baseado no conhecimento das mídias anteriores.  

Com características diferentes da fase inicial da internet, a segunda geração 

da World Wide Web é chamada de web 2.0. O termo foi criado em 2003 pela 

empresa estadunidense O´Reilly Media e tem como conceito a web como 

plataforma, envolvendo um ambiente on-line mais dinâmico, interativo, que reforça a 

troca de informações, conteúdos, colaboração e relacionamento entre os usuários.  

Segundo a enciclopédia on-line Wikipédia, apesar de o termo ter uma 

conotação de uma nova versão para a web, ele não se refere a uma atualização de 

suas especificações técnicas. Mas sim, uma mudança na forma como ela é vista 



 

 

 

pelos usuários e desenvolvedores, ou seja, um ambiente de interação que engloba 

inúmeras possibilidades de comunicação, linguagens e motivações. 

 
Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 
outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 
pessoas, aproveitando a inteligência coletiva (apud WIKIPÈDIA, 2010,s/p). 

 

A web 2.0 possui alguns padrões que permitem entender seu funcionamento, 

como é o caso do fenômeno da cauda longa1 – em que empresas da web faturam 

sobre produtos de nicho tanto ou mais que os produtos considerados hits, ou de 

destaque. Como não há limitação de espaço físico para armazenamento de 

produtos, os mercados de nicho podem ser explorados da mesma forma que o 

mercado tradicional. Outro elemento de destaque da web 2.0 é a possibilidade de 

manter um histórico dos usuários, com isso os dados se tornam fonte de valor para 

facilitar a navegação e ir de encontro às preferências de cada usuário. Essas 

características, somadas a possibilidade de conteúdo gerado pelo consumidor, 

construção coletiva, customização, beta perpétuo (atualização sempre constante), 

fazem desta web uma plataforma sem fronteiras (O‟REILLY, 2005 apud TERRA, 

2006). 

Para Recuero (2000, s/p), a internet é o primeiro meio a permitir que todos 

sejam receptores e emissores da mensagem: “É a aldeia global repleta de vias 

duplas de comunicação, onde todos podem construir, dizer, escrever, falar e serem 

ouvidos, vistos, lidos”. 

Portanto, foi a partir da internet que se desenvolveu o ambiente 

hipermidiático, ampliando as possibilidades de comunicação e mobilidade dos 

indivíduos. Além disso, permitiu o desenvolvimento de rádios, revistas, jornais e TVs 

on-line, canais de comunicação instantâneos com recursos de som e imagem, 

intranet, blogs, entre outras mídias digitais. 

 

 

                                                 
1 A teoria da Cauda Longa (Long Tail) de Chris Anderson aposta no mercado de nichos, em oposição 
ao tradicional mercado de massas. 

 

http://www.longtail.com/


 

 

 

1.1.1 Características da internet como meio de comunicação 
 

Pinho (2003, p.49) afirma que a internet é uma ferramenta de comunicação 

que possui características distintas dos outros meio de comunicação, como: não-

linearidade, fisiologia, instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custo de produção 

e de veiculação, interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo. 

Portanto, para utilizar a internet como ferramenta de comunicação é importante 

destacar cada uma dessas características:  

 

Não-linearidade: A informação na internet é não-linear. Nela, o hipertexto 

permite que o usuário se oriente pelas páginas através de suas estruturas sem uma 

sequência predeterminada, indo de encontro ao que interessa e escolhendo os 

dados que necessita. A principal característica do hipertexto é a sua maneira natural 

de processar informação, funcionando como a mente humana, que trabalha por 

associações de ideias e não recebe a informação linearmente.  
 

Fisiologia: Devido à luz do monitor a leitura na tela do computador pode 

causar fadiga visual e dor de cabeça. Portanto, um texto escrito para internet deve 

ser 50% mais curto do que o escrito para papel. 
 

Instantaneidade: Por ser rápida e abrangente a internet permite que 

mensagens, arquivos ou informações sejam enviados em tempo real para qualquer 

parte do mundo. “Na web, o diferencial de ações em tempo real fica por conta das 

notícias de última hora, das atualizações imediatas e das notas curtas” 

(CAPPARELLI apud TERRA 2006, p.31). 
 

Dirigibilidade: Os veículos de mídia impressa ou eletrônica possuem 

restrições quanto ao espaço e tempo, já na internet a informação pode ser 

instantaneamente dirigida para a audiência sem nenhum filtro. Do mesmo modo, 

uma informação na internet pode ser encaminhada especificamente para os públicos 

em potencial. Fato é que na internet as informações são abundantes e estão 

disponíveis a todos, consumir ou não os conteúdos é escolha dos públicos.  

Qualificação: A rede mundial possui um elevado número de público jovem e 

qualificado, com alto nível de escolaridade e poder aquisitivo. Por essas 

características, a audiência da internet merece atenção como importante formadora 

de opinião. Entretanto, é importante notar que as classes C e D estão adotando a 



 

 

 

grande rede assim como adotou o celular, e não tardará para que seus acessos 

sejam mais constantes.  
 

Custos de produção e de veiculação: Se comparado com outras mídias os 

custos de produção da internet é muito mais baixo. Isso porque depois dos 

investimentos inicias com hardware, software e aplicativos, o uso da rede tem um 

custo pequeno.  Por exemplo, para nos comunicarmos com uma pessoa de outro 

país por meio de telefonemas, gera um custo altíssimo. Porém, esse custo é mínimo 

se essa comunicação for feita pela internet através de mídias digitais como Skype, 

MSN ou Google Talk. Nota-se também que muitas pessoas estão produzindo e 

divulgando seus conteúdos na grande rede. “Lidar com esse novo cenário em que 

tudo se mistura e se confunde chega a ser uma provocação. Não há mais contornos 

claros sobre qual é o papel de cada um” (VAZ, 2010, p. 46). 
 

Interatividade: A internet permite diversas formas de interatividade. Os 

grupos de discussão online ou as mídias sociais como Orkut já possui embutido em 

seus propósitos a interação entre os participantes de um grupo com interesse focado 

em um assunto específico. Assim, o que faz a internet interativa são os diferentes 

caminhos que os usuários podem percorrer utilizando os hipertextos ou os sistemas 

de busca (CAPPARELLI, 2002, apud TERRA, 2006). 
 

Pessoalidade: O surgimento de novas tecnologias ligadas à internet permite 

aos usuários, cada vez mais, personalizar e customizar seus conteúdos de 

interesse, seus programas preferidos, sua navegação e até mesmo os produtos que 

desejam comprar pela internet. Segundo Vaz (2010) o conteúdo dos websites sofreu 

grande impacto com a web 2.0, dando ao usuário a possibilidade de participar, 

gerando e organizando informações. Mesmo quando os conteúdos não são gerados 

por ele, é possível enriquecer as discussões com comentários e avaliações, por 

exemplo. Com essa diferenciação pessoal, as pessoas buscam cada vez mais 

demonstrar sua personalidade e identidade.   
 

Acessibilidade: Um site na internet está disponível ao acesso dos usuários 

24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Por isso, no capítulo 2 

será discutida a importância de um site bem estruturado, atualizado e com conteúdo 

relevante. 
 



 

 

 

Receptor ativo: Na internet, com os milhões de sites disponíveis para 

acesso, é necessário chamar a atenção do usuário para a mensagem ou conteúdo a 

ser explorado. Entretanto, banners publicitários ou propagandas em pop-ups, por 

exemplo, são formatos de divulgação que não agradam as pessoas, pois são 

interrupções. Portanto, é preciso personalizar a comunicação, os produtos, ou 

serviços para criar laços emocionais e relacionamentos verdadeiros com os 

diferentes públicos.  
 

Na internet nós somos o que produzimos e compartilhamos. Esse meio é o 

reflexo dos anseios e necessidades de uma população cada vez maior e mais 

conectada. Por isso, o que é falado por cada um dos mais de 1,5 bilhão de 

internautas atuais não pode, de maneira alguma, ser ignorado pelas organizações 

(VAZ, 2010, p. 396). 

 

 

1.1.2 Internet e relacionamento 
 

É interessante notar que a internet não é somente uma rede mundial de 

computadores e sim, uma rede de pessoas (VAZ, 2010, p.33). Com esse conceito 

fica claro que sem as pessoas a internet que conhecemos hoje nunca existiria. 

Portanto, ela acaba sendo “o reflexo do próprio ser humano desempenhando seus 

papéis sociais, seja ele profissional, o pai ou o marido” (VAZ, 2010, p.34). Somente 

a partir dessa compreensão do homem e de seus papéis que podemos utilizar a 

internet como ferramenta de comunicação e relações públicas.  

Atualmente a internet virou uma grande conversa. Por isso, antes de iniciar o 

diálogo com os diversos públicos da rede é preciso aprender a falar a sua 

linguagem. E nesse âmbito a palavra de ordem na comunicação digital é o 

relacionamento: 

 
[...] Na internet a propaganda dá lugar à publicidade, o marketing de 
interrupção dá lugar ao marketing de relacionamento e de permissão, a 
forma dá lugar ao conteúdo, a via de mão única dá lugar ao diálogo e à 
participação, o corporativo ao flexível e orgânico, a “campanha” à ideia, o 
marketing de massa ao relacionamento com o indivíduo, os segredos da 
instituição à transparência absoluta. A empresa cede lugar ao consumidor e 
o spam cede lugar ao viral (VAZ, 2010, p. 46). 

 



 

 

 

Pode-se dizer então que na internet a imagem de uma empresa está presente 

em diversos pontos de contato com públicos diversos. Além disso, todas as suas 

ações estão sendo medidas e isso pode representar riscos ou oportunidades. Desta 

forma, a comunicação de uma empresa precisa adotar uma postura digital para que 

seja possível dialogar abertamente e criar relacionamentos duradouros com seus 

públicos (VAZ, 2010, p. 56). 

 

 

2. COMUNICAÇÃO DIGITAL 
 
 

O profissional multimídia vai transitar de forma simultânea em todas as 
plataformas de informação, seja ela no impresso, eletrônico ou internet. O 
avanço das novas descobertas tecnológicas proporciona uma verdadeira 
revolução informativa, que contribui para que o cidadão se liberte da 
influência direta e indireta da mídia centralizada (MATTOS, 2002, p.50-53, 
apud TERRA, 2006, p.15). 

 

Como vimos anteriormente, a internet permitiu que surgissem mudanças na 

forma de comunicação. Uma comunicação tradicional é aquela que possui um 

modelo unilateral de comunicação, oriunda de veículos impressos, audiovisuais e 

eletrônicos. Já a comunicação digital, por ser derivada da internet, é considerada um 

modelo multidirecional (que permite uma maior interação entre emissores e 

receptores de uma mensagem), instantâneo (comunicação acontece em tempo real) 

e direto (não há intermediação). Portanto, ao contrário do processo de comunicação 

tradicional, que foca sua transmissão de mensagem no receptor e não permite 

interação, a comunicação digital funciona de forma dialética, permitindo a troca de 

papéis entre emissores e receptores (TERRA, 2007, p.68). 

Na enciclopédia on-line Wikipédia2, comunicação digital é definida como a 

forma comunicativa da sociedade da informação e uma das mais poderosas já 

inventadas pelo homem. Isso porque, para viver em sociedade, é preciso possuir 

algum tipo de ligação com família, amigos, instituições ou colegas de trabalho. Com 

o desenvolvimento de novas tecnologias da informação e comunicação, essas 

relações pessoais ou institucionais ganharam novos formatos e características. Ou 

                                                 
2 WIKIPÉDIA. Comunicação Digital. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_digital> Acesso em: 03/09/10 



 

 

 

seja, com a internet, ficou mais fácil encontrar pessoas com interesses comuns, 

trocar informações, compartilhar opiniões, se relacionar e interagir com o mundo 

todo. Sendo assim, podemos concordar que atualmente não existe nenhum órgão 

produtivo que não esteja ligado direta ou indiretamente a algum tipo de relação de 

comunicação digital. 

Para Terra (2007), em uma comunicação digital, independente das 

ferramentas utilizadas para se comunicar, é possível verificar características 

essenciais que a diferencia, como: comunicação multidirecional; interativa; direta; de 

rápida disseminação; e que permite a participação e construção coletiva. Portanto, 

devemos conhecer esses aspectos diferenciais para fazer o uso adequado da 

comunicação digital dentro do contexto da cultura de convergência. 

A característica mais evidente da comunicação digital é a comunicação 

multidirecional. Isso ocorre em função dos princípios de colaboração, participação e 

produção coletiva inseridos na cultura atual. 

 
O conceito de comunicação de mão dupla remonta à história das relações 
públicas, que desde o surgimento, se valem da multidirecionalidade do 
processo comunicacional, bem como se preocupam com a abertura de vias 
de diálogo entre as partes para as quais trabalha (TERRA, 2007, p.5). 

 

A comunicação multidirecional digital cria a possibilidade de um diálogo mais 

aberto e transparente entre uma marca e seus públicos. Porém, “as empresas em 

tempos de internet e de mídias geradas pelo consumidor não conseguirão controlar 

tudo o que dizem os seus consumidores” (TERRA, 2007, p.5). Sabendo disso, as 

empresas que estiverem realmente interessadas no diálogo constante, interativo e 

verdadeiro com seus públicos terão mais chances de prosperar – como é o caso da 

Domino´s Pizza. 

 

 

2.1 O curioso caso da Domino‟s Pizza 
 

Em abril de 2009 foi publicado no YouTube um vídeo mostrando dois 

funcionário da rede Domino‟s nos EUA vandalizando sanduíches  um deles colocou 

pedaços de queijo dentro do nariz antes de irem para o pão, entre outras atitudes 

anti-higiênicas. Em apenas dois dias o vídeo foi visto por 930 mil pessoas, causando 



 

 

 

uma crise totalmente inesperada para a Domino‟s.3 Para minimizar o problema, a 

empresa inicialmente demitiu os dois funcionários e divulgou no YouTube um vídeo 

em que o presidente pede desculpas ao público  pelo ocorrido. Porém, mesmo 

depois dessas ações, as pesquisas de mercado confirmaram que a Domino‟s perdeu 

a percepção da qualidade de seus produtos, prejudicando a imagem da marca.4  

Como dar a volta por cima? A Domino‟s percebeu que consumidores 

insatisfeitos podem gerar grandes estragos para sua marca, então desenvolveu 

diversas ações para recuperar a confiança das pessoas. A primeira delas foi a 

campanha You Got 30 minutes5 – garantindo que a pizza seria entregue em 30 

minutos. Para divulgar a campanha foram utilizados meios de comunicação 

consolidados e emergentes, como por exemplo, comerciais de TV (também 

divulgados no YouTube) demonstrando o que seus consumidores poderiam fazer 

em 30 minutos, enquanto esperam a pizza. Além disso, foi criado o Domino‟s Pizza 

Tracker6 – aplicativo disponível no site – que monitora todo o processo de produção 

da pizza. Com isso, as pessoas podem acompanhar a preparação de sua pizza e 

através de um mapa, observar o caminho percorrido pelo entregador até o endereço 

de entrega. A campanha se tornou um grande sucesso e fez com que muitas 

pessoas postassem no YouTube vídeos com o que faziam em 30 minutos. Foi 

observado também um aumento de mais de 11 milhões de visitantes no site por 

conta do Pizza Tracker. 

Recentemente, a Domino‟s inovou mais uma vez ao ser transparente com seu 

público. Na campanha The Pizza Turn Around7 a empresa mostrou críticas negativas 

de seus consumidores americanos sobre a qualidade da pizza. O próprio presidente 

aparece no vídeo dizendo que estava na hora de fazer mudanças. Então criaram 

                                                 
3 TERRA, Carolina Frazon. Planejamento de comunicação aplicado às redes sociais on-line. Digicorp, 
2010. Disponível em: <www.slideshare.net/guest7491be/digicorp-aula1-07-05-2010> Acesso em: 
03/09/10. 
4 AGÊNCIA YPSILON 2. Domino‟s – The Pizza Turnaround. Disponível em: 
<www.blog.ypsilon2.com/index.php/2010/01/05/dominos-the-pizza-turnaround/comments>  Acesso em: 
03/09/10. 
5 COLORIBUS. Domino's Pizza: You Got 30 Minutes. Disponível em: 
 <www.coloribus.com/adsarchive/online-viral-design/dominos-pizza-you-got-30-minutes-13351505> 
Acesso em: 03/09/10. 

6 DOMINO‟S. Domino‟s Tracker. Disponível em: <www.dominos.com/pages/tracker.jsp> Acesso: 
03/09/10. 

7 YOUTUBE. The Pizza Turn Around. Disponível em: <www.youtube.com/watch?v=AH5R56jILag> 
Acesso: 03/09/10. 



 

 

 

uma nova receita para suas pizzas, com apoio dos próprios funcionários e baseadas 

nas críticas de seus consumidores. A campanha foi transformada em um 

documentário inspirador, que foi visto por cerca de 710.800 pessoas pelo YouTube. 

Além disso, o vídeo termina com um final inusitado, demonstrando que tudo isso é 

apenas um começo, há mais mudanças por vir.  

Nesse exemplo da Domino‟s foi possível observar claramente como a 

comunicação digital está inserida em nossa cultura. De forma rápida uma notícia se 

espalha na rede e pode tomar grandes proporções. As pessoas estão a todo o 

momento fazendo sua própria mídia. Criando e recriando conteúdos. Não há tempo 

para ensaios. Tudo acontece em tempo real.  

 
O tempo real muda tudo na comunicação. Muda a forma, o conteúdo, o 
valor e o negócio da comunicação. Muda a forma porque a ausência de 
bastidores elimina a possibilidade de correção de defeitos e, portanto, a 
perfeição só será possível na ficção e não mais na realidade das relações. 
(GUIMARÃES, 2002, p.56) 

 

Em tempos de internet, a comunicação também possui outra importante 

característica: é direta e não precisa de intermediários, ou seja, a comunicação é 

criada e compartilhada por ou entre os indivíduos. Para Terra (2007, p.6), essa 

característica pode ser vista, por exemplo, nos blogs, fóruns, comunidades on-line e 

sites de e-commerce  que utilizam conteúdos publicados por seus usuários em 

sistemas de recomendação e indicação. A opinião de uma pessoa pode ser 

encontrada facilmente por meio de buscadores na internet. Isso gera uma maior 

credibilidade a esses conteúdos, uma vez que se difere das comunicações oficiais, 

institucionais ou mercadológicas, influenciando grandes grupos pelas redes sociais 

de relacionamento. Além disso, com o contato direto com seus públicos, as 

organizações podem facilmente ouvir, conversar e obter informações relevantes 

sobre seus consumidores. Como fez a Domino‟s, que mudou a receita de suas 

pizzas ao detectar muitas críticas de seus públicos.  

 
Os meios bidirecionais são imediatos, quase instantâneos. Por seu poder de 
difusão rápido, o instrumento pode ser visto como um problema ou uma 
oportunidade para as organizações. Como solução, a organização deve 
estar atenta ao que acontece na internet, sem ignorar os pontos negativos 
(TERRA, 2007, p.3). 

 



 

 

 

Nota-se, segundo Terra (2007), uma mudança de paradigma da comunicação 

assimétrica para uma comunicação cada vez mais bilateral. Neste novo cenário a 

comunicação com diferentes públicos se baseia em um modelo participativo e 

colaborativo em que as organizações não possuem o controle absoluto sobre a 

mensagem midiática. Até pouco tempo, para divulgar uma marca, produto ou serviço 

eram utilizados meios de comunicação massivos, como a televisão e o rádio. Hoje, o 

cenário é outro. É possível utilizar tanto os meios de comunicação consolidados 

quanto os meios emergentes como - blogs, MSN e mídias sociais, colaborativas ou 

de conteúdos.  

Porém, é importante lembrar que na cultura atual o público é convergente, 

busca novas experiências, não quer apenas receber conteúdos e sim, participar da 

construção deste. Então, cabe ao relações-públicas conhecer as especificidades das 

ferramentas de comunicação emergentes para que possa utilizar o melhor de cada 

meio para se relacionar com diferentes públicos. 

 

 

2.2 Ferramentas de comunicação emergentes 
 

O termo novas mídias segundo a enciclopédia on-line Wikipédia8, refere-se à 

soma de novas tecnologias e métodos de comunicação. Além disso, é utilizado para 

se diferenciar dos canais de comunicação tradicionais. A internet e o celular são as 

principais mídias atuais e podem ser utilizados tanto como canal de comunicação 

quanto canal para distribuição de conteúdo. Neste trabalho, serão estudadas as 

ferramentas de comunicação emergentes proporcionadas a partir da internet.  

Formas de comunicação inovadoras, com mobilidade, interatividade, 

personalização e colaboração definem este novo momento da internet.  A partir 

disso, segundo Terra (2007), nós comunicadores devemos preparar as organizações 

para se comunicar com seus mais variados públicos – que além de usuários e 

receptores das mensagens, são também emissores, interlocutores e agentes da 

comunicação de diversos grupos de interesse.  

Sites, blogs, mídias sociais e outras tecnologias de informação e 

comunicação são realidades presentes no dia a dia de muitas pessoas, porém 
                                                 
8 Wikipédia. Novas Mídias. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org/wiki/Novas_m%C3%ADdias> 
Acesso: 04/09/10. 



 

 

 

somente algumas empresas entenderam a necessidade dessas ferramentas para se 

comunicar com seus públicos. Portanto, para Terra (2007, p.91), os instrumentos de 

comunicação emergentes são importantes para as organizações por algumas 

razões: 

 

1. Tornarem-se especialistas em suas áreas de negócios; 

2. Personalização dos relacionamentos com clientes, pois oferecem espaços 

de discussões dos públicos provendo informações e recebendo feedbacks; 

3. Terem uma face pública em contextos bons e ruins podendo agir 

rapidamente em resposta às crises ou exaltações; 

4. Melhorarem as relações com a mídia, oferecendo um canal para esse 

público específico e modificando a direção da comunicação: da mídia para 

a empresa; 

5. Promoverem a colaboração interna oferecendo como ferramenta de 

trabalho comum e sempre atualizada; 

6. Promoverem a gestão do conhecimento. Estes veículos podem funcionar 

como um espaço de compartilhamento de conhecimento e como uma 

espécie de e-learning, tornando comunitário o aprendizado no trabalho; 

7. Atraírem talentos, já que destaca a companhia como porta-voz 

especialista em seu ramo de negócios; 

8. Testarem ideias e produtos. De maneira informal, consegue despertar 

interesse; 

9. Destacarem-se nos rankings dos buscadores da web, na medida em que 

são atualizados com frequência; 

 

Observamos até aqui que são as ferramentas emergentes que estão 

mudando a forma de comunicação entre organizações e públicos, “acelerando a 

transmissão de conhecimento e transformando-se em fatores importantes para 

conquista de vantagem competitiva no dinâmico ambiente on-line” (TERRA, 2007, 

p.89).  

Não se trata somente da emergência de novos meios, mas das diferentes 

formas de produzir, difundir e receber mensagens, rompendo o modelo tradicional 

de comunicação. Portanto, esses instrumentos de mão dupla favorecem o 

surgimento de novas formas de interação e práticas sociais, além disso, se 



 

 

 

apresentam como um novo canal de relacionamento corporativo, sendo também, 

segundo Terra (2007), uma forma de relações públicas. 

 

 
2.2.1 Site: uma vitrine 24 x 7 

 

O site é considerado uma das mais importantes ferramentas de comunicação 

emergentes. Isso porque ao navegar na internet em busca de informações sobre 

uma empresa e seus produtos, por exemplo, o site é a porta de entrada, ou seja, o 

primeiro recurso que recorremos. 

 

 
Através do site, o grande público analisa e julga, podendo descartar, 
definitivamente, uma empresa, produto ou serviço ou, ao contrário disso, 
adotá-la como exemplo de qualidade, organização e excelência. 
(PIERUCCETTI, 2004). 

 

Quando uma empresa vê a necessidade de criar um site para potencializar a 

comunicação com seus públicos, ela deve ter conhecimento de que um site bem 

construído, com conteúdo útil e que gera diferentes experiências e até mesmo 

entretenimento é bom para a imagem da empresa. Porém, o site pode facilmente se 

transformar em um inimigo para a organização se alguns cuidados não forem 

tomados. Por isso é importante, uma atualização constante, informações relevantes 

e completas, tecnologia compatível com o público alvo, além de uma excelente 

ortografia.  

 
Quando uma organização decide construir um site, o primeiro ponto a que 
se deve prestar atenção é que a partir da sua publicação, o site se tornará 
uma vitrine 24 x 7 (24 horas, 07 dias por semana). (...) O menor erro, a 
menor falha, poderá trazer prejuízos bastante significativos. (PIERUCCETTI, 
2004, s/p). 

 

Portanto, é preciso compreender que um site não é apenas uma “modinha”, 

ou que nele você pode colocar qualquer informação, sem se preocupar com o 

conteúdo ou com a arquitetura da informação contida na página da web.  Um site, 

como dito anteriormente, é uma ferramenta de comunicação da empresa e por isso, 

segundo Pieruccetti (2004), é importante que ele seja planejado através de alguns 

requisitos básico a todo projeto de comunicação, como: 



 

 

 

1. Para quem: É preciso definir para quem será destinado o seu site - ele irá 

focar em grupos específicos de públicos ou no público em geral, por exemplo. 

Para definir corretamente sua estratégia é preciso compreender também qual 

o perfil de seus públicos e seus interesses.  
 

2. Para quê: É o objetivo principal do site. Qual será sua função principal – ele 

será um site comercial, irá divulgar produtos, divulgar a marca, oferecer 

serviços, ou simplesmente, será um site para criar novas experiências e 

potencializar o relacionamento com seus públicos.   
 

3. O que: Está relacionado com a abrangência das informações. O que será 

publicado na internet – histórico, produtos, clientes ou games – por exemplo. 
 

4. Como: É a forma que o site será desenvolvido. É preciso então, focar o 

objetivo principal e direcionar esforços para que este seja possível de ser 

alcançado. O site deve direcionar o público para esta ação, de modo que este 

interaja e navegue de forma positiva e fácil na página da web. 
 

5. Quando: Irá determinar a frequência com que a empresa quer que o público 

acesse seu site.  Se o objetivo for que as pessoas busquem informações na 

página da internet todos os dias – então é necessário que o conteúdo do site 

seja atualizado constantemente e seja relevante.   

 
 
2.2.2 Comunicação instantânea: ICQ, MSN, Skype e Google Talk 

 
A instantaneidade permite que a troca de mensagens ocorra de forma 

interativa, dinâmica e em tempo real, além disso, favorece a informalidade, 

possibilitando o emprego de abreviações e linguagem coloquial. Nesse sentido essa 

interação simultânea e a informalidade faz com que a comunicação seja mais íntima, 

ágil e expressiva que outros instrumentos de comunicação, como o e-mail. 

Atualmente ferramentas de comunicação como MSN Messenger, Skype, 

Google Talk e ICQ permitem a troca de mensagens em tempo real, além disso, essa 

interação pode ser feita através do envio e recebimento sincrônico de mensagens de 

texto, vídeo, voz ou imagem entre dois ou mais participantes. Segundo Temp e 

Müller (2006) estas ferramentas, ao serem inseridas no cotidiano organizacional, 

podem ser integradas a outros instrumentos de comunicação possibilitando assim, 



 

 

 

uma maior participação dos indivíduos no processo de comunicação. Porém, é 

importante lembrar que o uso dessas ferramentas deve ser de conhecimento de 

todos os usuários e, além disso, deve estar alinhada à cultura organizacional. 

 
 
2.2.3 Blogs: O conteúdo a um clique      

 

Blog, segundo a Wikipedia9, é um site que possui uma estrutura que permite 

uma rápida atualização a partir de artigos ou posts. Estes são, na maioria das vezes, 

organizados de forma cronológica inversa, podem ser escritos por diferentes 

pessoas e ainda possui como foco uma temática específica. Em muitos blogs é 

possível combinar textos, vídeos, imagens, e links, por exemplo. Além disso, ele 

permite deixar comentários abaixo do post – essa interação entre o autor do blog e 

seus leitores é um grande diferencial.  

Algumas plataformas como Wordpress e Blogger permitem a criação e edição 

de blogs de maneira simples, rápida e gratuita. Assim, todos podem criar um blog 

para escrever sobre assuntos pessoais, temas de interesse como marketing, 

fotografia ou música. Com o surgimento do videoblog, a palavra blog assumiu um 

significado ainda mais amplo – indicando qualquer tipo de mídia em que uma pessoa 

possa expressar sua opinião sobre diversos assuntos.  

Atualmente, os blogs são utilizados como ferramenta de informação e 

comunicação. Eles também são considerados como um novo meio para 

disseminação de informações, servindo como alternativa a mídia tradicional. Os 

blogs, no contexto da comunicação digital, “se apresentaram como ferramentas de 

comunicação organizacional e relações públicas que atenderam aos padrões de 

multidirecionalidade, instantaneidade e desintermediação” (TERRA, 2007, p.84). 

Dessa forma, pelas características dos blogs, eles são ótimos canais de diálogo 

entre uma empresa e seus públicos. Podendo ser utilizados, segundo Terra (2007), 

para explorar o relacionamento, reputação, imagem, diálogo e divulgação de 

produtos/serviços. Os blogs também podem ser classificados entre externos e 

internos. Os blogs externos são aqueles em que a empresa publica mensagens com 

foco nos públicos que acessam a internet 

                                                 
9 Wikipédia. Blog. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org/wiki/Blog> Acesso em: 15/10/10. 



 

 

 

(...) com o propósito de interação externa, seja como canal de comunicação, 
de reforço da marca, de feedback para desenvolvimento de produtos, de 
gerenciamento de crises, de relações públicas, de relacionamento com a 
mídia. (TERRA, 2007, p.117). 

 

Os blogs internos são aqueles direcionados para as audiências internas – 

com assuntos de interesse da empresa e seus profissionais.  Podem ser utilizados 

como ferramentas para “comunicação interna, gerenciamento do conhecimento, 

acompanhamento de projetos e colaboração interna, integração e reforço de 

iniciativas de recursos humanos.” (TERRA, 2007, p.119). 

Por fim, a agilidade, bilateralidade, interação e pessoalidade dos blogs deixam 

a comunicação mais dinâmica e prática, possui baixo custo de implementação, 

adicionam valor a marca, auxiliam em pesquisas de busca sobre a marca na internet 

e ainda são ótimas ferramentas para trabalhar a comunicação interna.  

 
 
2.2.4 Mídias Sociais: relacionamentos na rede  
 

Há cerca de 30 anos, a lógica do mercado era econômica e demonstrava o 

público como alvo passivo das mensagens a serem veiculadas pelas empresas, 

além disso, as marcas utilizam em suas campanhas discursos imperativos como: 

Beba Coca-Cola ou Compre Baton. Hoje essa lógica vertical não tem o mesmo 

impacto que antes. Neste novo cenário convergente o público é visto como 

colaborador ou co-autor e as organizações dialogam com eles por meio de 

ferramentas participativas e interativas - essa é a lógica do mercado social.10 

Portanto, é dentro dessa nova lógica que surgem as mídias sociais. 

 
As Mídias Sociais fazem parte de um grupo de aplicações para Internet 
construída com base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 
2.0, e que permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizado 
(KAPLAN e HAENLEIN, apud AYRES, CERQUEIRA e SILVA, 2010, p.6).11 

 

                                                 
10 AYRES. Como gerar resultados em mídias sociais. PaperCliQ – Comunicação e Estratégia Digital. 
Setembro 2010. Disponível em: <www.slideshare.net/papercliq/como-gerar-resultados-em-midias-
sociais> Acesso em: 15/10/10. 

11 AYRES, CERQUEIRA e SILVA. Comunicação Organizacional em Mídias Sociais: Primeiros 
Passos. PaperCliQ – Comunicação e Estratégia Digital. Maio 2010. Disponível em: 
<www.slideshare.net/papercliq/midias-sociais-comunicacao-organizacional> Acesso em: 15/10/10. 



 

 

 

Uma mídia social é "essencialmente uma categoria de mídias on-line onde as 

pessoas conversam, participam, compartilham e se relacionam através da rede" 

(JONES, apud AYRES, 2010, p.10). Elas podem englobar textos, vídeos, imagens e 

sons. Além disso, podem ser usadas tanto por pessoas quanto por organizações 

para disseminar conteúdo, opiniões, ideias e experiências.  

Bradley (apud AYRES, 2010) formulou seis princípios básicos das mídias 

sociais: participação, coletividade, transparência, independência, persistência e 

emergência. Portanto, por serem compostas por essas características, as mídias 

sociais apresentam benefícios muito maiores que outras mídias, como: 

 

 Facilidade de comunicação, divulgação de conteúdos, 

compartilhamento e busca de informações de todos os tipos;  

 Capacidade de monitoramento do público e da concorrência;  

 Disposição para otimizar o posicionamento em buscadores;  

 Ótimo local para fazer pesquisa e desenvolver produtos;  

 Há uma pluralidade de ações em uma só ferramenta;  

 Gera potencial de compra;  

 É possível gerenciar conteúdo; atingir públicos diversos ou nichos de 

mercado; 

  É uma ótima mídia para atendimento ao cliente.  

 
Chegou a hora das empresas abraçarem, sem temor, as mídias 
emergentes, pois não há outra maneira de elas manterem-se competitivas. 
É fundamental encontrar a voz e as ferramentas adequadas. As mídias 
sociais permitem um nível de diálogo de forma nunca antes possível.12 

 

Podemos perceber que os benefícios das mídias sociais são muitos, porém é 

preciso ter em mente que cada negócio pede uma metodologia específica e cada 

mídia social apresenta características e usos específicos. Antes de planejar e 

executar qualquer ação seja em qual for a mídia social ou na web em geral, é 

preciso em primeiro lugar: ouvir o que as pessoas estão falando, observar seus 

comportamentos, pesquisar e entender o que estão falando na internet. É 

basicamente: observar, escutar e pensar. Sem conhecer o público, as características 
                                                 
12 Social Media Check-up - Global Fortune 100, estudo da Burson-Marsteller sobre as 100 maiores 
empresas do mundo, listadas no ranking da Fortune. Disponível em: 
<www.slideshare.net/bmdigital/social-media-checkup-global-fortune-100> Acesso em: 15/10/10. 



 

 

 

de cada mídia social e sem um objetivo específico, a ação nesses meios não será 

bem sucedida e não será aproveitado o potencial que essas mídias oferecem.  

 
O valor das mídias sociais está justamente no fato de que os usuários estão 
fortemente envolvidos e desejam ser ouvidos. Assim, ao ouví-los e abordá-
los a partir de seu próprio ponto de vista, a organização obtém um impacto 
positivo em suas crenças e percepções.13 

 

Cabe então, neste trabalho, analisar as características específicas das mídias 

sociais mais utilizadas: Orkut, Facebook,Flickr, MySpace, YouTube e Twitter. 

 

 

2.2.4.1 Orkut         
 

O Orkut é a mídia social mais popular do Brasil e a maioria de seus usuários 

são brasileiros. Lançado em 2004, foi uma das primeiras redes de relacionamento 

on-line e teve grande alcance em todo o país. De acordo com o blog Estúdio de 

Comunicação14, o fato dos brasileiros conhecerem o Orkut há mais tempo que 

outras redes de relacionamento, como o Facebook, faz com que tenham mais 

afinidade com essa mídia. Segundo a definição do próprio Orkut15, ele é uma 

comunidade on-line criada para tornar a vida social das pessoas mais ativas e 

estimulantes, ajudando a manter contatos com amigos atuais por meio de fotos e 

mensagens. Além isso, por meio do Orkut é fácil conhecer pessoas, trocar ideias 

sobre temas diversos em comunidades on-line e reencontrar amigos da escola.  

 

 
O Orkut não é mais visto como um fórum de 'miguxos' e desocupados, mas 
sim como um espaço importante que oferece oportunidades para as 
empresas interagirem com seus consumidores. A questão é como fazer 

                                                 
13 Social Media Check-up - Global Fortune 100, estudo da Burson-Marsteller sobre as 100 maiores 
empresas do mundo, listadas no ranking da Fortune. Disponível em: 
<www.slideshare.net/bmdigital/social-media-checkup-global-fortune-100> Acesso em: 15/10/10. 
14 Estúdio de Comunicação. Sete razões para a popularidade do Orkut no Brasil. Disponível em: 
<www.estudiodecomunicacao.com.br/blogestudio/midias-sociais/7-razoes-para-a-popularidade-do-
orkut-no-brasil> Acesso em: 16/10/10. 
15 Para que Serve o Orkut? Disponível em:  

<www.google.com/support/forum/p/orkut/thread?tid=643d08c1947ccda2&hl=pt-BR> Acesso em: 
16/10/10. 



 

 

 

essa abordagem de uma maneira eficiente (FONTOURA apud CARPANEZ, 
2008)16. 

 

As empresas que desejam usar o Orkut como ferramenta de comunicação 

devem ser transparentes e verdadeiras com seus públicos. Ao se exporem deixam 

claro ao usuário que estão alí para se relacionar com ele e as chances de essa 

iniciativa funcionar é muito maior do que utilizando perfis falsos – os chamado fakes 

(FONTOURA apud CARPANEZ, 2008).  

Além disso, é essencial não subestimar a inteligência do usuário: “Ele não 

pode descobrir que tem um representante de determinada empresa infiltrado na 

comunidade da qual participa, sem que esse funcionário se identifique como um 

porta-voz de determinada marca” (BOUCINHAS apud CARPANEZ, 2008). 

Pedir permissão para iniciar uma conversa é a palavra-chave para se 

relacionar bem com seus públicos, principalmente em comunidades on-line. Uma 

empresa antes de iniciar uma conversa em uma comunidade do Orkut, por exemplo, 

precisa antes de tudo fazer um contato prévio com o dono da comunidade, 

explicando o real motivo do por que quer fazer parte e relacionar-se com aquele 

grupo. "Esses sites funcionam como um grande celeiro de informações. A questão é 

como fazer essa abordagem de uma maneira que não pareça intrometida" (RIOS 

apud CARPANEZ, 2008).  

Outra questão importante para uma organização atuar no Orkut é realizar um 

trabalho intensivo para construir e divulgar seus valores. A construção de uma 

imagem positiva e forte é mais eficaz do que somente tentar dialogar com usuários 

que criticam a marca. Isso porque é mais fácil construir um potencial de marca forte, 

com bom relacionamento com o público, do que continuar na mesma posição, 

somente defendendo-se das críticas (MARZOLA apud CARPANEZ, 2008).  

Portanto, ressaltamos aqui a necessidade de observar de perto o que estão 

falando da organização nessas comunidades. Um caso recente de boa atuação nas 

mídias emergentes é da Elma Chips. A empresa, inspirada nas comunidades do 

Orkut: Eu amo Doritos (mais de 80 mil membros), Amantes de Doritos (mais de 75 

mil membros) e Queremos Doritos 5kg (mais de 20 mil membros) atendeu aos 

                                                 
16 CARPANEZ, Juliana. Site G1. Empresas adotam Orkut como 'ouvidoria' para entender clientes. 
Disponível em: <www.g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL728893-6174,00.html> Acesso em 
16/10/10. 



 

 

 

pedidos dos consumidores e criou uma versão de 5kg do salgadinho. Vários pacotes 

da versão limitada foram enviados para alguns participantes dessas comunidades e 

para blogueiros influentes.  

Além disso, a Elma Chips realizou uma promoção que girava em torno de um 

pacote de Doritos com 132 kg e 3 metros de altura, pendurado em um prédio em 

São Paulo. Quem acertasse a quantidade de tortillas no pacote gigante de Doritos, o 

levaria como prêmio. Para isso, cada pessoa poderia dar até três lances no site da 

marca que estava transmitindo ao vivo o pacote pendurado no prédio.  

De acordo com o blog Brainstorm17 a ação teve como objetivo reforçar a 

marca Doritos como um snack social que pode ser dividido entre amigos e estar 

presente em festas e eventos. Essa primeira etapa da campanha, segundo o site 

Mundo do Marketing18, atraiu 4.135 apostas e 113 mil visitas ao hotsite. Dando 

continuidade à ação de relacionamento com consumidores a Elma Chips lançou 

uma edição limitada de Doritos 5kg em três unidades do Wal-Mart, que ficou 

disponível até acabarem os estoques.  

 
 
2.2.4.2 Facebook 

O Facebook é uma mídia social que permite a formação de uma rede de 

contatos pessoais e profissionais através do compartilhamento de vídeos, 

mensagens, imagens e outras aplicações. Seu diferencial é a facilidade de gerar 

novas parcerias e negócios, além de tráfego para sites e buzz marketing em torno 

de campanhas e conteúdos produzidos (AYRES, CERQUEIRA e SILVA, 2010). De 

acordo com o próprio Facebook19, sua missão é dar as pessoas o poder de partilhar 

e tornar o mundo mais aberto e conectado. Milhões de pessoas o usam todos os 

dias para manter contato com amigos, postar fotos, compartilhar links e vídeos e 

                                                 
17 Brainstorm. O maior Doritos do mundo. Disponível em: <www.brainstorm9.com.br/diversos/o-maior-
doritos-do-mundo>. Acesso em: 16/10/10 

18 Mundo do Marketing. Elma Chips lança Doritos 5kg em lojas Wal-Mart. Disponível em: 
<www.mundodomarketing.com.br/5,6989,elma-chips-lanca-doritos-5kg-em-lojas-wal-mart.htm> 
Acesso em: 16/10/10 

19 Facebook. Sobre Facebook. Disponível em: <www.facebook.com/#!/facebook?v=info> Acesso em: 
16/10/10. 



 

 

 

aprender mais sobre outras pessoas. O Facebook também é utilizado por uma vasta 

e diversa rede de empresas de todos os tamanhos e ramos. A agência África20, por 

exemplo, abandonou seu site e transferiu todo o conteúdo para o Facebook, 

utilizando-o como sua página de internet principal. De acordo com pesquisas da 

BuddyMedia21, as marcas tem investido na rede de relacionamento por cinco 

motivos: 

 

1 – Exclusividade para usuários 
Muitas empresas estão preferindo fazer lançamentos de produtos, serviços e 

campanhas de marketing utilizando a plataforma do Facebook. Outras foram mais 

além e deram exclusividade aos usuários, divulgando seus lançamentos 

primeiramente na rede. Além disso, a pesquisa detectou que todas as empresas que 

optaram pela exclusividade do Facebook tiverem grandes resultados.  
 

2 – Arrecadações de dados com o Facebook Places  
O Facebook Places, criado recentemente, é um novo serviço de localização 

para smartphones. O recurso permite que o usuário faça check in no local que está 

em determinado momento para compartilhar sua localização com seus amigos. O 

Places é parecido com o Foursquare e muitas empresas já estão interessadas na 

ferramenta com o intuito de arrecadar dados e engajar seus públicos.  
 

3 -  Facebook, novas oportunidades 
As empresas estão buscando novas oportunidades de utilização do 

Facebook. Muitas já descobriram que é possível criar negócios inovadores em suas 

páginas – como a criação de loja virtual ou fan page. A Disney, por exemplo, está 

interessada nas vendas pelo Facebook. Ela criou um aplicativo que permitia aos 

usuários reservarem ingressos para assistir ao Toy Story 3, tudo isso sem precisar 

sair da rede on-line e acessar outra página da internet.  
 

4 – Centros de suporte aos consumidores 

                                                 
20 Facebook. Agência África. Disponível em: <www.facebook.com/agenciaafrica> Acesso em: 
16/10/10. 

21 Olhar Digital. Facebook – uma ferramenta de uso empresarial. Disponível em: 
<www.olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/facebook-uma-ferramenta-de-uso-
empresarial/14180> Acesso em: 16/10/10 



 

 

 

Com as fan pages do Facebook, muitas pessoas esperam obter um 

atendimento personalizado, por isso o maior desafio das marcas atualmente é 

atender seus públicos da melhor maneira possível, dentro da plataforma do 

Facebook.  

 

5 – Doações pelo Facebook 
O Facebook, com o auxílio de seu botão curtir tem auxiliado doações para 

entidades em todo o mundo. Como foi o caso da Target, empresa varejista 

americana, que lançou em 2009 um aplicativo no Facebook em que os usuários 

poderiam escolher onde a empresa gastaria os US$ 3 milhões de contribuições 

arrecadadas, gerando fãs e expandindo a imagem positiva da marca. 

 

 

2.2.4.3 Flickr  
 

O Flickr22 é o compartilhador de fotos mais utilizado no mundo e permite a 

incorporação das fotos em blogs, sites, Ning e Facebook. Segundo definição do 

Flickr23 ele possui dois objetivos principais: ajudar as pessoas a disponibilizarem 

suas fotos e permitir novas formas de gerenciamento de imagens ou vídeos. O Flickr 

é para quem deseja manter uma página na internet para compartilhar com o mundo 

momentos significados. Ele é utilizado para postar fotografia ou imagens em geral, 

tanto de paisagens, objetos artísticos, documentais, informacionais ou afetivos. Além 

de enviar fotos e criar álbuns on-line é possível deixar comentários e adicionar tags 

(etiquetas) nas imagens de outros usuários (AYRES, CERQUEIRA E SILVA, 2010). 

Uma característica específica do Flickr é que ele organiza e classifica as fotos 

por meio de tags que são adicionadas às fotos pelo próprio usuário que está 

postando a imagem. Com isso, a busca de imagens se torna um processo mais fácil 

e rápido. Além disso, é possível permitir que amigos, familiares e outros contatos 

peçam permissão para organizar suas imagens, inserindo notas e tags.  

O Flickr pode ser utilizado estrategicamente, por exemplo, para expor portfólio 

de produtos, permitindo que os públicos adicionem tags de sua preferência e ainda 
                                                 
22 Wikipédia. Flickr. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org/wiki/Flickr> Acesso em 17/10/10. 

23 Flickr. About Flickr. Disponível em: <www.flickr.com/about> Acesso em: 17/10/10. 



 

 

 

comentem nas fotos. Fotos da empresa divulgadas pelo Flickr também pode ser um 

diferencial para o negócio, já que as pessoas gostam e tem a curiosidade de saber 

como é a empresa em seu interior. Por fim, contar histórias da marca através de 

imagens divulgadas pelo Flickr, seja da empresa ou dos funcionários, por exemplo, é 

outra possibilidade a ser expandida.  

 

2.2.4.4 MySpace   
 

MySpace24 é uma mídia social que concilia rede de relacionamento com 

compartilhamento de interesses e conteúdo on-line. Ele busca conectar pessoas, 

amigos e família através de blogs, grupos, fotos, música, fóruns e vídeo.  

O MySpace tem ganhado grande popularidade nos último tempos, tanto é 

verdade que o site está disponibilizado em outras línguas, como o português. Dessa 

forma, ele tem sido um canal de intercâmbio de culturas, ideias e interesses. Sua 

plataforma é composta por widgets25, dispositivos de jogos, músicas, enquetes, 

RSS26, Feeds27, vídeos, serviço de Messenger, entre outras aplicações que faz a 

mídia social mais atrativa e intuitiva. Apesar das inúmeras possibilidades de 

aplicações, o MySpace tem sido mais utilizados por músicos ou por comediantes 

que tem interesse em divulgar seus trabalhos  e ideias. Para Anderson (2006, p.87) 

no MySpace há: 

                                                 
24 My Space – A rede social que mais cresce. Disponível em: <www.gattune.blog.br/myspace-a-rede-
social-que-mais-cresce> Acesso em: 17/10/10. 

25 Segundo a enciclopédia on-line Wikipédia, um widget é um componente de uma interface gráfica 
do usuário e pode incluir: janelas, botões, menus, ícones e barras de rolagem, calendário, previsão 
do tempo, entre outros aplicativos. Wikipédia. Widget. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Widget> Acesso em: 13/11/2010. 

26 A tecnologia do RSS permite aos usuários da internet inscreverem-se em sites que fornecem feeds 
RSS. Estes são tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo regularmente. Para isso, 
são utilizados Feeds RSS que recebem estas atualizações. Desta maneira o utilizador pode 
permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem precisar visitá-los um a um. 
Wikipédia. RSS. Disponível em: <www.pt.wikipedia.org/wiki/Rss> Acesso em: 13/11/2010. 

27 Web Feed (vindo do verbo em inglês alimentar) é um formato de dados usado em formas de 
comunicação com conteúdo atualizado frequentemente, como sites de notícias ou blogs. 
Distribuidores de informação, blogueiros ou canais de notícias disponibilizam um feed ao qual 
usuários podem se inscrever, no formato de um link. Outros formatos de dado possíveis de serem 
comunicados por feeds são arquivos de áudio, podcasts e vídeos. Wikipédia. Feeds. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Feed> Acesso em: 13/11/2010. 



 

 

 

 
(...) enorme popularidade para bandas musicais e receptivos fãs, agrega 
conteúdo (milhões de músicas de graça) e pessoas (ouvintes); além disso, 
por sua vez, gera mais conteúdo sobre essas bandas, na forma de 
resenhas, notícias e outras frivolidades. 

 

As áreas de comédia, classificados, filmes, fóruns, eventos e livros é um 

grande diferencial dessa mídia ao permitir que o cotidiano encontre a web. Portanto, 

acoplando todas essas possibilidades o MySpace é considerado uma grande mídia 

virtual de compartilhamento.  

Como ferramenta de comunicação, é fato que o MySpace é a melhor mídia 

para divulgação de músicas. No Brasil, um exemplo de cantora que foi descoberta 

por meio dessa mídia foi Mallu Magalhães que em 2007, aos 15 anos, disponibilizou 

algumas músicas na internet e virou sucesso nacional de público. 

 

 
2.2.4.5 YouTube: Broadcast Yourself     
 

O YouTube se define como sendo: 

 
A comunidade de vídeo on-line mais popular do mundo, permitindo que 
milhões de pessoas descubram, assistam e compartilhem vídeos criados 
originalmente. O YouTube oferece um fórum para as pessoas se 
conectarem, informarem e inspirarem outras pessoas por todo o mundo e 
atua como uma plataforma de distribuição para criadores de conteúdo 
original e grandes e pequenos anunciantes. Todos podem participar da 
comunidade do YouTube assistindo, compartilhando e comentando sobre 
vídeos. As pessoas podem assistir em primeira mão vídeos sobre 
atualidades, reviver seus momentos favoritos da TV, encontrar vídeos sobre 
seus hobbies e interesses, descobrir novos artistas e cineastas e até 
descobrir criações incomuns e não convencionais.28 

 

Desde sua criação, o YouTube rapidamente tornou-se uma febre entre os 

usuários da rede por permitir que estes adicionassem vídeos sobre fatos registrados 

de suas vidas ou sobre seus gostos, e compartilhá-los com os demais. Quando o 

assunto é produção de conteúdo, apenas no Youtube, por exemplo, cerca de 24 

horas de vídeo são carregadas a cada minuto. Isso é o equivalente a mais de 100 

mil filmes inteiros carregados toda semana (AYRES, CERQUEIRA E SILVA, 2010). 

                                                 
28 YouTube. Resumo do YouTube. Disponível em: <www.youtube.com/t/fact_sheet?gl=BR&hl=pt> 
Acesso em: 17/10/10. 



 

 

 

Segundo o YouTube, ele possui alguns recursos que o diferencia, como: 

 

 Incorporação de vídeo: Os usuários podem inserir um vídeo do 

YouTube em contas do Facebook e do MySpace, blogs ou outros sites 

da web onde todos podem assisti-lo. 

 Vídeos públicos ou privados: os usuários escolhem se desejam 

divulgar seus vídeos publicamente ou compartilhá-los apenas com os 

amigos e familiares no momento do envio. 

 Inscrições: Os usuários podem se inscrever para receber notificações 

sobre novos vídeos de seus usuários favoritos. 

 Gravar da webcam: os usuários que tiverem webcam e software Flash 

podem gravar vídeos diretamente no site, em vez de gravá-los 

previamente para depois enviar ao YouTube. 

 TestTube: Esta é uma área em que engenheiros e desenvolvedores do 

YouTube conduzem testes alfa de novos recursos em 

desenvolvimento. Os usuários são incentivados a participar do 

processo de desenvolvimento e convidados a avaliar o recurso. 
 

 

Para Jenkins (2009), o YouTube é o marco zero da ruptura da mídia 

comercial de massa resultante da junção de novas formas de cultura participativa.  

 
Em primeiro lugar, o YouTube representa o encontro entre uma série de 
comunidades alternativas diversas, cada uma delas produzindo mídia 
independente há algum tempo, mas agora reunidades por esse portal 
compartilhado (JENKINS, 2009, p.348). 

 

Com um canal de distruição de conteúdo semiprofissional e amador, o 

YouTube estimula novas atividades de expressão e faz com que esses tenham uma 

visibilidade muito maior do que teriam se fossem distribuídos por portais isolados. 

“Em segundo lugar, o YouTube funciona como um arquivo de mídia onde curadores 

amadores esquadrinham o ambiente à procura de conteúdos significativos, 

trazendo-o a um público maior” (JENKINS, 2009, p. 348). 

Jenkins (2009) observa que atualmente colecionadores estão compartilhando 

seus materiais antigos, fãs estão remixando conteúdos, ou seja, todo mundo tem a 

capacidade de publicar algo de seu interesse no YouTube para que outras pessoas 

possam ter acesso.  



 

 

 

 
Em terceiro lugar, o YouTube funciona em relação a uma séria de outras 
redes sociais; seu conteúdo espalha-se em blogs e mensagens no 
LiveJournal, Facebook e MySpace, onde é recomposto para públicos 
diferentes e se torna o ponto focal para discussões (JENKINS, 2009, p.349).  

 

No YouTube a participação ocorre em três níveis – produção, seleção e 

distribuição – além disso, ele foi o primeiro a unir essas três funções numa única 

plataforma e direcionar tamanha atenção ao papel das pessoas comuns na 

paisagem transformada das mídias. 

 
(...) na era da cultura da convergência, talvez não haja mais uma cultura 
mainstream forte, mas uma série de diferentes pontos de produção e 
consumo de mídia; segundo, no contexto cultural do YouTube, o que já 
foram consideradas atividades marginais passaram a ser cada vez mais 
normais, com cada vez mais pessoas rotineiramente checando e discutindo 
conteúdos produzidos por amadores, e com as instituições de mídia de  
massa rotineiramente  reconsiderando seus métodos a fim de incorporar 
esse local alternativo de atividade cultural (JENKINS, 2009, p. 349). 

 

Como ferramenta de comunicação o YouTube apresenta múltiplas 

possibilidades, como: divulgar campanhas no canal antes do lançamento oficial nos 

meios de comunicação tradicionais; criar página da marca no YouTube com 

funcionários e gestores falando da empresa, produtos e/ou serviços, além disso, é 

possível convidar as pessoas a enviarem seus vídeos contando suas histórias para 

contribuir na construção de campanhas da organização. 

Campanha recente e ainda em desenvolvimento é a da marca de bebidas 

Campari. A ação intitulada 150 diferentes29 faz parte das comemorações dos 150 

anos da Campari e tem como objetivo criar uma série de web documentários – 

utilizando links para exibição no YouTube30 – revelando os talentos únicos de 150 

apreciadores da marca. Para isso, a Campari convidou seus públicos a participarem 

da ação, que irá selecionar 150 pessoas que fazem algo diferente, seja no jeito de 

pensar, agir, criar ou se expressar. A campanha utiliza o Twitter, Facebook e 

YouTube para expandir as histórias, divulgar a campanha e engajar seus públicos.  

 

                                                 
29 Campari. Campari 150 anos. Disponível em: <www.campari150anos.com.br/#/home> Acesso em: 
17/10/10. 

30 YouTube. Campari Brasil. Disponível em: <www.youtube.com/camparibrasil> Acesso em: 17/10/10. 



 

 

 

 
2.2.4.6 Twitter 
 

O Twitter nada mais é do que uma ferramenta que permite aos usuários 

escreverem mensagens curtas ou tweets (com até 140 caracteres) para compartilhar 

conteúdos e ideias que julguem interessantes ou relevantes. Além disso, é possível 

receber, enviar ou ler tweets no desktop ou celular.31  

O Twitter é a mídia social que mais ganha popularidade no Brasil e possui 

mais de 9 milhões de usuários. Uma de suas características principais, além da 

instantaneidade, é o alcance da mensagem que pode ser maximizado pela atuação 

dos usuários - que ao gostarem do conteúdo podem retuitá-lo (repassar) para seus 

seguidores. Além disso, o Twitter possui um recurso chamado Trending Topics  

(TT´s) que são os tópicos mais discutidos no Twitter, seja no Brasil ou no Mundo. A 

importância desse recurso já é percebida por todos, pois em muitos casos o que 

está nas primeiras posições dos TT´s define a maioria das notícias que serão 

veiculadas nas mídias tradicionais nas próximas horas ou durante a semana. O caso 

mais famoso sobre os TT´s está relacionado à morte do ídolo Michael Jackson, que 

ficou nos primeiros lugares dos TT´s no mundo todo por mais de uma semana 

(AYRES, CERQUEIRA e SILVA, 2010). 

Os usuários gostam de seguir empresas no Twitter para: compartilhar 

experiências (sejam boas ou ruins), discutir ideias de produtos, se informarem sobre 

promoções e ofertas exclusivas e obter serviços ao cliente. Com a união de 

mensagens que são rápidas de escrever, de fácil leitura, pública, controlada pelo 

usuário e de fácil acesso pelo computador ou celular – cria-se uma poderosa 

ferramenta de comunicação em tempo real com o mundo todo. É importante 

observar que o Twitter não é somente útil pela comunicação em tempo real. A troca 

constante de mensagens permite construir relacionamentos duradouros entre os 

usuários. (AYRES, CERQUEIRA e SILVA, 2010). 

 

 

                                                 
31 Business Twitter. Twitter 101. Disponível em: <www.business.twitter.com/twitter101> Acesso em: 
16/10/10. 

 



 

 

 

3. CULTURA DA CONVERGÊNCIA: O MUNDO EM QUE VIVEMOS 
 

Quando o mundo mudava devagar, olhar para o futuro era uma arte mística, 
envolta em segredos, extraída de entranhas, e quase sempre incorreta. Mas 
hoje o mundo está mudando muito rapidamente. Como William Gibson 
observou muitas vezes, para ver como o mundo será em breve, basta olhar 
para aqueles que já adotaram o futuro: os usuários pioneiros (YAKOB apud 
JENKINS, 2009, p.13). 

 

O homem, como ser cultural, é produto dos signos que ele criou e usa para 

interagir em seu meio e com o outro. Assim podemos entender as ideias de Costa 

(2003, p.8), segundo as quais preconizam que a cultura da atualidade está 

diretamente ligada à ideia de interatividade, interconexão e interrelação entre 

homens, informações e imagens. Essa interconexão diversa e crescente é devida, 

principalmente, à expansão das tecnologias digitais. Assim, o termo digital está 

diretamente ligado a uma série de conotações como: possibilidade de manipulação 

de informações, ampliação da participação e comunicação dos seres humanos 

através de computadores, celulares ou internet (COSTA, 2003, p. 17). 

Por isso, a cultura digital tem aspectos marcantes em nossa vida, como a 

interação com diferentes tipos de tecnologia digital e a capacidade cotidiana de 

prender nossa atenção. 

 
(...) o novo leitor de notícias pela internet possui hábitos que comprovam 
o forte poder de envolvimento dos ambientes virtuais, tais como a 
consulta a vários sites de notícias em sessões de cerca de 30 minutos 
cada, uma atenção concentrada em resumos e uma extensão de leitura 
de mais de 75% das matérias escolhidas (COSTA, 2003, p.15). 

 

Na cultura digital encontramos pessoas de todos os tipos, desde as que 

querem apenas ler notícias ou baixar músicas e filmes pela internet até os que 

querem fazer denúncias, se expressar ou simplesmente contar a sua história de 

alguma maneira.  “O fato é que o potencial de interatividade oferecido pelas 

interfaces digitais só faz acentuar o envolvimento das pessoas com as novas 

tecnologias” (COSTA, 2003, p.15). 

Podemos considerar que dentro desta cultural digital que se faz presente as 

mudanças nas formas de comunicação, principalmente no modo como as 

mensagens são construídas e mediadas (COSTA, 2003, p. 81). Portanto, foi a partir 

da ampliação e desenvolvimento dessa cultura digital que foi possível chegar à 

cultura da convergência atual - que se refere ao fluxo de conteúdos através de 



 

 

 

múltiplas plataformas de mídia - tanto as novas quantos às velhas mídias - e ao 

comportamento migratório de diferentes públicos, que utilizam vários meios de 

comunicação em busca de novas experiências, conteúdos e entretenimento 

(JENKINS, 2009, p.29). 

 
A comunicação social passou por uma considerável mudança nos últimos 
anos. Agora, a informação pode circular de forma intensa por  diferentes 
canais, sistemas midiáticos e administrativos. Cria-se um fluxo devedor da 
participação ativa dos consumidores, que elege a inteligência coletiva como 
nascente de seu potencial. Na atualidade, os conteúdos de novas e velhas 
mídias se tornam híbridos, reconfigurando a relação entre as tecnologias, 
indústria, mercados, gêneros e públicos. Ocorre um cruzamento entre  
mídias alternativas e de massa que é assistido por múltiplos suportes, 
caracterizando a era da convergência midiática(GPC, 2010). 

 

A palavra convergência pode ser utilizada para definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais. É importante destacar que neste 

trabalho a palavra convergência não será entendida como sendo um processo 

tecnológico que une múltiplas funções dentro de um mesmo aparelho. Aqui ela será 

utilizada como sendo uma transformação cultural, à medida que as pessoas são 

incentivadas a procurar informações, produzir conteúdos diversos ou fazer conexões 

em diferentes meios de comunicação (JENKINS, 2009, p. 29). 

Dessa forma, Jenkins (2009, p.29), fundamenta que a cultura da convergência 

é composta por três conceitos: convergência midiática, inteligência coletiva e cultura 

participativa. Neste trabalho será estudado cada um desses conceitos fundamentais 

para melhor compreender as mudanças nas formas de comunicação e 

relacionamento, fruto da cultura da convergência.  

 
 
3.1 As novas mídias substituirão as velhas mídias? 

 

A resposta a essa pergunta é muito simples: a nova mídia não substitui a 

velha mídia e sim, complementa ou transforma a antecedente como num processo 

de evolução tecnológica. Assim podemos entender também McLuhan quando esse 

afirma que os meios são as mensagens32.  Segundo Jenkins (2009, p.41), os velhos 

                                                 
32 Em co-autoria com Quentin Fiore, McLuhan publica em 1967 uma obra com o título, The Medium is 
the Message: An Inventory of Effects, Harmondsworh: Penguin. Para ele, o meio não é simples 
transmissor de mensagens, ou seja, simples canal, mas sim, um elemento determinante na 



 

 

 

meios de comunicação nunca desaparecem, porém as ferramentas que utilizamos 

para acessar o conteúdo desses meios – como as fitas cassetes, CDs, DVDs – ao 

ficarem obsoletas, podem ser substituídas por tecnologias de distribuição mais 

modernas. “Sistemas de distribuição são apenas e simplesmente tecnologias; meios 

de comunicação são também sistemas culturais. Tecnologias de distribuição vêm e 

vão o tempo todo, mas os meios de comunicação persistem (...)” (JENKINS, 2009, 

p.41). 

Um meio de comunicação, a partir do momento em que se estabelece e 

satisfaz uma demanda humana essencial, dificilmente desaparece. O que ocorre é 

que ele passa a fazer parte de um sistema maior, com diferentes opções de 

comunicação. Porém, com a evolução tecnológica algumas mídias podem enfrentar 

mudanças quanto a seu conteúdo, público e status social. Um exemplo claro de 

mudança de conteúdo, foi quando a televisão substituiu o rádio na função de contar 

histórias. Mudanças no relacionamento de uma mídia com seu público podem ser 

exemplificadas pelas histórias em quadrinhos, que eram populares na década de 

1950, e hoje, se transformaram num produto de nicho. Além disso, a substituição do 

formato popular do teatro para um formato de elite demonstra que o status social de 

uma mídia pode subir ou cair (JENKINS, 2009, p. 41). 

 
Palavras impressas, não eliminaram as palavras faladas. O cinema não 
eliminou o teatro. A televisão não eliminou o rádio. Cada meio antigo foi 
forçado a conviver com os meios emergentes. (...) Os velhos meios de 
comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente suas 
funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas 
tecnologias (JENKINS, 2009, p.42). 

 

É fato que um formato de mídia, como o rádio, pode estar presente em 

diferentes aparelhos tecnológicos, como em um celular. Porém, muitos teóricos 

acreditam que num futuro próximo todos os conteúdos de mídia irão fluir para uma 

só caixa preta. De acordo com Jenkins (2009), esta é a chamada Falácia da Caixa 

Preta, pois para ele a convergência é uma transformação cultural que altera a 

relação existente entre tecnologias, indústrias, mercados, gêneros e públicos. 

                                                                                                                                                         
comunicação.  Assim, os diferentes meios e suportes determinam não só as diferentes linguagens 
como usa estruturas diferentes de comunicação, acabando por impor limites e provocar diferentes 
significados no que veicula, acabando por determinar o significado da comunicação. Por isso, 
palavra, a escrita, a imprensa, a roda, o avião, a fotografia, o automóvel, a publicidade, o telégrafo, o 
telefone, o cinema, a rádio, a televisão, são alguns dos títulos dos capítulos sobre os quais McLuhan 
explora. 



 

 

 

Portanto, ela é um processo e não se resume a um mero aparelho tecnológico com 

várias funções.  

 
Nossos telefones celulares não são apenas aparelhos de telecomunicações; 
eles também nos permitem jogar, baixar informações da Internet, tirar e 
enviar fotografias ou mensagens de texto. (...) Qualquer uma dessas 
funções também pode ser desempenhada usando outros aparelhos 
(JENKINS, 2009, p.44). 

 

A partir disso é correto afirmar que a convergência dos meios de 

comunicação altera a maneira como consumimos cada um desses meios. Hoje, 

através de um computador com internet, por exemplo, podemos ouvir música em 

alguma rádio on-line, baixar arquivos mp3, distribuir vídeos em canais como 

YouTube, conversar instantaneamente com algum amigo e até mesmo participar de 

redes sociais e fóruns de discussões globais.  

 

 

3.2  Novos públicos e suas interações sociais 
 
 

A convergência não está presente apenas nos entretenimentos, conteúdos e 

serviços que fluem em diferentes mídias, mas também nos relacionamentos, 

memórias e fantasias que fazem parte do dia a dia das pessoas. Um relacionamento 

a distância, por exemplo, pode ser construído através de diferentes plataformas de 

mídia – seja mensagens instantâneas, ligações de voz, músicas ou vídeos 

produzidos e distribuídos na internet ou e-mails trocados constantemente.  

Atualmente, com o auxílio da convergência de mídia, as pessoas estão 

adotando posturas participativas e ativas, e muitas vezes acabam assumindo o 

controle das mídias, o que pode trazer resultados positivos ou negativos. Para 

exemplificar serão retratadas aqui duas ações recentes que aconteceram na internet 

através do Twitter. 

 

 

3.2.1 Campanha #SennaVive 
 

Dia 1º de maio de 2010 completou-se 16 anos do trágico acidente que vitimou 

o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Em homenagem ao piloto brasileiro, o Instituto 



 

 

 

Ayrton Senna criou a campanha Senna Vive. A ação foi desenvolvida do dia 1º de 

maio até o dia 15 do mesmo mês e pretendeu retomar alguns valores que ficaram 

personificados nas conquistas de Senna, como determinação, superação, perfeição, 

motivação, dedicação, vitória e garra. Para participar da Campanha as pessoas 

deveriam postar uma mensagem no Twitter ou no site do Instituto respondendo a 

pergunta: quais os valores que o ídolo Ayrton Senna deixou em você? Cada 

mensagem enviada com a hashtag #sennavive seria convertida - pelos parceiros da 

promoção - em R$ 2,00 para o Instituto Ayrton Senna.33 A meta da Campanha seria 

atingir 150 mil mensagens, porém, a ação superou expectativas e alcançou o total 

de 168.580 mensagens que foram revertidas no valor de R$300.000,00 para ajudar 

crianças e adolescentes atendidas pelo Instituto.34 

 
 

3.2.2 Twitter e o cala boca Galvão 
 

Durante a abertura da Copa do Mundo de Futebol 2010, o locutor esportivo 

Galvão Bueno foi alvo da campanha "CALA BOCA GALVAO"35 no Twitter. A 

expressão teve grande aceitação e atingiu o Trending Topics mundial (tópicos mais 

comentados na rede social). A frase já era utilizada antes por muitas pessoas em 

diferentes partes do país, porém, através do Twitter ela se tornou uma corrente que 

ganhou o mundo.  

Segundo a revista VEJA36 a brincadeira manteve-se entre os dez assuntos 

mais comentados da internet durante a semana de abertura da Copa do Mundo, 

além disso, alguns dos maiores sites e jornais do mundo, como o The New York 

Times, tentaram decifrar a frase, difundindo ainda mais a brincadeira. 

                                                 
33 CARPLACE. #SennaVive: Envie uma mensagem no Twitter para colaborar com o Instituto Ayrton 
Senna. Disponível em: <www.carplace.virgula.uol.com.br/sennaeterno-envie-sua-mensagem-no-
twitter-para-colaborar-com-o-instituto-ayrton-senna> Acesso em: 08/09/2010. 

34 SENNA 50. Campanha #Senna50. Disponível em: <www.senna50.com.br/senna2010/#> Acesso 
em: 08/09/2010. 

35 PAVABLOG. „Cala boca, Galvão‟ é sucesso mundial. Disponível em: < 
www.pavablog.com/2010/06/14/cala-boca-galvao-e-sucesso-mundial> Acesso em: 08/09/2010 

36 VEJA ON-LINE. O pássaro que ruge. Disponível em: <www.veja.abril.com.br/230610/passaro-ruge-
p-082.shtml> Acesso em: 08/09/2010.  



 

 

 

 Depois que atingiu o Trending Topics mundial, usuários que não entendiam o 

português começaram a questionar o que significava CALA BOCA GALVAO. Em 

resposta, os usuários brasileiros inventaram que a expressão era o nome do novo 

clipe da cantora Lady Gaga, outros diziam que CALA A BOCA significava salve em 

inglês. Porém, a resposta que gerou uma maior repercussão foi que CALA A BOCA 

GALVAO era uma campanha para salvar uma espécie rara de pássaros do Brasil. 

Para isso, os idealizadores criaram o perfil Galvão Institute37 no Twitter, vídeo de 

divulgação da campanha no YouTube38, blog39 e até mesmo cartazes que foram 

divulgados pela internet através de diversos blogs que aderiram a campanha. A 

brincadeira teve tanta repercussão que o jornal espanhol El País publicou uma 

matéria contando a verdadeira história sobre a frase. 

Segundo a revista VEJA, até mesmo empresas e celebridades já passaram 

por apuros no Twitter.  Por ser uma plataforma que se destaca pela velocidade, 

mobilidade e alcance, parece dar poder ao homem comum ou, como afirma o 

sociólogo francês Michel Maffesoli (apud VEJA, 2010) “É como se cada indivíduo 

tivesse seu próprio meio de comunicação”.  

Exemplos atuais como esses vão de encontro à afirmação de Jenkins (2009, 

p.46) que considera a convergência tanto um processo corporativo (de cima para 

baixo, em que a participação é comercialmente estruturada), quanto alternativo (de 

baixo para cima, em que as pessoas atuam sobre os conteúdos midiáticos e 

interagem entre si). Isso exige que as empresas repensem a forma como se 

relacionam com seus diferentes públicos e compreendam que estamos passando 

por mudanças na forma como as pessoas se relacionam, produzem mídia e 

principalmente se comunicam e interagem.  

 

                                                 
37 TWITTER. Galvão Birds. Disponível em: <www.twitter.com/#!/galvaoinstitute> Acesso em: 
08/09/2010. 

 

38 YOUTUBE. CALA BOCA GALVAO. Disponível em:  

<www.youtube.com/watch?v=bdTadK9p14A&feature=player_embedded> Acesso em: 08/09/10 

39 GALVÃO INSTITUTE. SAVE GALVAO BIRDS. Disponível em  

<www.galvaoinstitute.wordpress.com> Acesso em: 14/10/2010. 



 

 

 

Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam 
que ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma 
declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos 
consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são mais 
conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi 
silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e 
públicos (JENKINS, 2009, p. 47). 

 

A convergência dos meios de comunicação permite um fluxo mais livre de 

ideias e conteúdos, portanto, estimula as pessoas a participarem mais ativamente de 

sua cultura, a construírem coletivamente o conhecimento e buscarem novas 

experiências através de narrativas transmidiáticas.  
 

 

3.2.3 Cultura Participativa: Eu quero participar e consumir 
 

 
Segundo Jenkins (2009, p.53), o público que ganhou poder com as novas 

tecnologias e vem ocupando um espaço na intersecção entre os velhos e os novos 

meios de comunicação, está exigindo o direito de participar intimamente da cultura. 

Portanto, a circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas de mídia, ou 

fronteiras nacionais – depende fortemente da participação ativa das pessoas.  

Atualmente, conteúdos, que antes eram somente produzidos e distribuídos 

por profissionais e produtoras, estão ao alcance de todos na Internet. Pessoas que 

desejam participar de sua cultura ganharam espaço na economia da participação. 

Nesta economia o ambiente se traduz entre trocas mútuas entre públicos e mídia. 

Ou seja, os usuários participam buscando visibilidade e reputação, fazendo sua 

opinião chegar ao grande público. Já a mídia, segundo Jenkins (2009) entende a 

participação do usuário como sendo uma fonte alternativa de poder midiático e se 

apoia a eles com o intuito de potencializar o seu próprio poder.  

A cultura colaborativa em rede se acelera por causa de três forças poderosas. 

A primeira é a democratização das ferramentas de produção. “O melhor exemplo 

disso é o computador pessoal, que pôs todas as coisas, desde as máquinas de 

impressão até os estúdios de produção de filmes e de músicas, nas mãos de todos” 

(ANDERSON, 2006, p.52).  

Isso fez com que a linha tradicional entre produtores e seus públicos se 

tornasse menos nítida. Isso porque esses públicos também passaram a ser 

produtores. Eles podem criar algo inovador, modificar trabalhos dos produtores ou 



 

 

 

até mesmo remixar conteúdos. Tudo isso utilizando as novas tecnologias como 

computadores, câmeras digitais de fotografia e vídeo e os diversos softwares de 

edição de conteúdos. Além disso, conectados a internet, as pessoas deixarem de 

ser seres passivos e passaram a atuar como produtoras ativas, comentando suas 

opiniões e reagindo à grande mídia através de redes sociais, blogs e fóruns de 

discussão.  

 
Como se vê, uma estrutura setorial que já foi monolítica, na qual 
profissionais produziam e amadores consumiam é agora um mercado de 
duas mãos, no qual qualquer um pode entrar em qualquer campo, a 
qualquer hora (ANDERSON, 2006, p.82). 

 

Segundo Anderson (2006, p.53) “O fato de qualquer um ser capaz de produzir 

conteúdo só é significativo se outros puderem desfrutá-lo”. Portanto, essa afirmação 

traduz o significado da segunda força que acelera a colaboração: a democratização 

das ferramentas de distribuição. A partir disso, podemos considerar a internet como 

a grande responsável pela democratização das ferramentas de distribuição seja de 

conteúdos, produtos ou serviços. Essa é a economia dos bits versus átomos, visto 

que a internet tornou a distribuição mais barata ao reduzir os custos de bens físicos 

como caminhões, prateleiras e depósitos.  

A terceira força é a ligação cada vez mais próxima entre oferta e demanda. 

Isso quer dizer que as pessoas podem atuar como guias individuais quando 

divulgam na internet, em sites de vendas ou em seus blogs, suas opiniões, 

recomendações ou críticas sobre produtos, músicas ou vídeos, por exemplo. 

Segundo Anderson, com a internet é mais fácil ter acesso a essas informações 

básicas quando está à procura de informações em sites de busca. Sendo assim, o 

contato direto ou o boca a boca pela internet faz com que as pessoas ao 

conversarem entre si, descubram “que, em conjunto, suas preferências são muito 

mais diversificadas do que sugerem os planos de marketing” (ANDERSON, 2006, 

p.55).  

Segundo O`Reilly (2005, p. 8), sistemas, conteúdos ou serviços são criados 

para serem aperfeiçoados a partir da participação dos usuários. Assim, as pessoas 

podem adicionam conhecimentos aos serviços e quanto mais o utilizarem, melhores 

eles se tornarão. Portanto, para exemplificar como a participação coletiva está 



 

 

 

presente em nossa cultura, será retratado aqui a criação colaborativa do Fiat Mio, o 

carro do futuro. 

 

 

3.2.3.1 A Criação Colaborativa do Fiat Mio 
 

É preciso pensar o futuro de maneira plural e participativa. Por isso, é 
essencial a sua participação neste fórum mais do que democrático. Vamos 
unir as suas ideias com a nossa capacidade de produzi-las. A Fiat quer 
criar, junto com você, um novo projeto, um carro novo, um meio de 
transporte para as próximas gerações.40 

 

O Fiat Mio é uma união de ideias. Ou seja, é um projeto participativo que tem 

como objetivo reunir ideias para desenvolver o carro do futuro.  Para isso, a Fiat 

convidou a comunidade virtual a participar diretamente da idealização e criação do 

protótipo FCC III, carro conceito, que seria apresentado em outubro de 2010 no 

Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo.  
O FCC III é o primeiro carro criado pelos e para os usuários, além disso, é 

licenciado pelo Creative Commons41. Isso quer dizer que todos podem ter acesso às 

informações a respeito da criação do carro. A própria URL42 (www.fiatmio.cc) já 

demonstra o objetivo do projeto, pois Fiat CC significa: Creative Commons, Carrro 

Colaborativo, Concept Car e Carro do Consumidor. “A Fiat acredita que o 

conhecimento gerado neste projeto deve ser propagado sem restrições, podendo ser 

utilizado por simples usuários ou até mesmo engenheiros e outros fabricantes de 

veículos.”43  

                                                 
40 FIAT MIO. Sobre o Projeto. Disponível em: <www.fiatmio.cc/pt/sobre-o-projeto> Acesso em: 
16/09/2010 

41 Um projeto que utiliza Creative Commons é um projeto mais flexível quanto aos direitos autorais. 
Ao invés de "todos os direitos reservados", como acontece em filmes e música, por exemplo, o 
Creative Commons trabalha com o conceito de "alguns direitos reservados". O autor não é mais o 
único dono da ideia. FIAT MIO. O que é Creative Commons. Disponível em: <www.fiatmio.cc/pt/salao-
do-automovel> Acesso em: 14/11/2010. 

42 URL (Uniform Resource Locator) significa Localizador Padrão de Recursos, ou seja, é o endereço 
de um recurso disponível em uma rede - seja Internet ou intranet. WIKIPÉDIA. URL. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/URL> Acesso em: 14/11/2010.  

43 FIAT MIO. Sobre o Projeto. Disponível em: <www.fiatmio.cc/pt/sobre-o-projeto> Acesso em: 
16/09/2010 



 

 

 

 Através do site Fiat Mio CC44 qualquer pessoa podia enviar suas ideias sobre 

como seria o carro do futuro, ou participar de discussões mais específicas sobre a 

montagem técnica do Fiat Mio. Depois de receber 13 mil sugestões de internautas 

de 150 países - 60% do Brasil -, a Fiat selecionou as melhores ideias para 

desenvolver o modelo.  Além disso, após o término do protótipo, o público também 

poderia participar da criação do conceito de marketing, comunicação e marca do 

produto.  

 Os resultados desse projeto inovador já estão surgindo: além do 

fortalecimento da marca Fiat no Brasil, a filial brasileira aumentou suas vendas e 

subiu de posição no ranking mundial de fabricantes. Portanto, no desenvolvimento 

do projeto foi possível fortalecer mutuamente tanto o poder dos produtores 

quanto o poder dos públicos envolvidos. Criando relações mais próximas e 

gratificantes entre eles.  

Para Jenkins (2009, p.46) as empresas estão aprendendo a utilizar diferentes 

canais de mídia para criar relacionamento, incentivar a participação coletiva e o 

intercâmbio de ideias. Visando assim, aumentar as oportunidades de lucros, ampliar 

mercados e consolidar seus compromissos com o público. Já as pessoas estão 

aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para participar ativamente de sua 

cultura, interagir com outros consumidores e ter um controle mais completo sobre o 

tipo de mídia e produto que consome. Surge então um novo ambiente de interação 

em que há um fluxo mais livre de ideias e conteúdos.  

Já que a internet potencializa a participação coletiva, afirma Tapscott (apud 

ALBUQUERQUE,s/d, s/p), cabe às empresas aprenderem como utilizar esse recurso 

para crescer e se reinventarem. Isso porque empresas inteligentes são aquelas que 

trazem seus clientes para as suas redes de negócios e atribui a eles papéis de 

liderança no desenvolvimento da próxima geração de produtos e serviços.  

 

 

 

 

 
                                                 
44 FIAT MIO. Ideias. Disponível em: <www.fiatmio.cc/pt/ideias> Acesso em: 16/09/2010 

 



 

 

 

3.2.4 Inteligência Coletiva: Vamos construir juntos 
 

Inteligência coletiva é "uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta uma 

mobilização efetiva das competências" (LÉVY, 1999, p. 28). 

O que Lévy (1998) quis dizer é que não há possibilidades de uma única 

pessoa concentrar em si todo o conhecimento do mundo.  Além disso, não existe um 

conhecimento pronto, completo e perfeito. Ele está em constante mudança.  Porém, 

o autor afirma que cada pessoa concentra um tipo de saber e sabe de algo que 

outras pessoas não sabem.  Cada pessoa é sempre um estoque de conhecimento e 

este estará em constante transformação até a sua morte.  

 Dessa forma, para Lévy (1999, p.28) “inteligência distribuída por toda parte” 

quer dizer que as pessoas, por terem uma história de vida diferente uma das outras, 

possuem também um estoque de conhecimento distinto e este está distribuído por 

todas as partes do mundo. 

Além disso, Lévy (1999, p.28) também propõe uma inteligência em tempo 

real, na qual seria coordenada pela própria coletividade através da internet. “Hoje, os 

conhecimentos não apenas evoluem muito rapidamente, mas, sobretudo, 

comandam a transformação das outras esferas da vida coletiva”, especialmente no 

que diz respeito às novas tecnologias de informações (LÉVY,1995, p.103-104 apud 

ANJOS, 2006, p.36). 

 Na rede coletiva, todos os indivíduos podem interagir um com os outros e 

gerar novos e variados tipos de conhecimento. As inter-relações, segundo Lévy 

(2000, p.13 apud ANJOS, 2006, p.36), podem acontecer de um para um, um para 

com todos e de todos para com todos. E isso só foi possível com o surgimento da 

internet.  

Lévy (1999, p.28) complementa sua definição de inteligência coletiva ao 

afirmar que esta "resulta uma mobilização efetiva das competências". Ou seja, após 

reconhecer que os indivíduos podem se interligar uns com os outros e com toda a 

humanidade ao mesmo tempo e em tempo real, Lévy (1999, p.29) diz que quando 

valorizamos o outro de acordo com seus saberes variados, contribuímos para 

mobilizá-lo e isso facilita a participação de outras pessoas em projetos coletivos.  

Estão surgindo novas comunidades de conhecimento que, segundo Jenkins 

(2009), são mantidas por meio da produção mútua e pela troca recíproca de 



 

 

 

conhecimento, além disso, seus membros podem pertencer a mais de uma 

comunidade ao mesmo tempo. Tais grupos "tornam acessível ao intelecto coletivo 

todo o conhecimento pertinente disponível num dado momento”45. Além disso, 

servem como “locais de discussão negociação e desenvolvimento coletivo”46 e tem o 

poder de estimular o membro individual a buscar novas informações para a 

coletividade. (LÉVY, 1998, p.217 apud JENKINS, 2009, p.57). 

É importante observar que uma comunidade de pensamento, não pode ser 

entendida como um conhecimento compartilhado e sim, coletivo. Isso porque com a 

globalização é impossível um único ser humano, ou mesmo um grupo de pessoas, 

dominar todo o saber ou todas as habilidades. Portanto, ela é um conhecimento 

coletivo - que pode ser modificado a cada instante e que é impossível reunir-se em 

uma única pessoa (LÉVY, 1998, p.214-215 apud JENKINS, 2009, p.57). Como é o 

caso do fenômeno Wikipédia, enciclopédia on-line criada em 2001 por Jimmy 

Wayles com o propósito de construir um repositório de conhecimentos que rivalize 

com a antiga biblioteca de Alexandria. 

 

 

3.2.4.1 Wikipédia e a colaboração coletiva 
 
 A Wikipédia é uma enciclopédia on-line, multilíngue, aberta e colaborativa 

que tem o poder de explorar a sabedoria coletiva de milhões de pessoas que se 

julgam conhecedoras de algum assunto.  

 
(...) é fonte aberta em sua forma mais pura. A maioria das enciclopédias 
começa a fossilizar-se no momento em que se imprimem suas páginas. No 
entanto, por meio do software Wiki47 e da colaboração de muita gente, 
obtém-se algo auto regenerativo e quase vivo. Em modelo de produção 
diferente cria um produto fluido, rápido, renovável e gratuito (PINK, apud 
ANDERSON, 2006, p.64).  

                                                 
45 LÉVY, Pierre. A inteligência Coletiva: por uma antropologia no ciberespaço In: JENKINS, Henry. 
Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2009, p. 56. 

46
 IDEM 45. 

47 O modelo wiki é uma rede de páginas web contendo informações diversas que podem ser 
modificadas e ampliadas por qualquer pessoa. Esse modelo que distingue a Wikipédia de todas as 
outras enciclopédias: qualquer pessoa com o acesso à Internet pode modificar qualquer artigo, e 
cada leitor é potencial colaborador do projeto. WIKIPÉDIA. Wiki. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia> Acesso em: 05/09/10 



 

 

 

Segundo Anderson (2006, p.64), em 2001, a ideia de uma enciclopédia 

coletiva parecia absurda. Em 2005, esse empreendimento sem fins lucrativos se 

tornou a maior enciclopédia do mundo. Atualmente a Wikipédia está disponível em 

272 idiomas ou dialetos, com mais de 15 milhões de artigos, dos quais 609.650 se 

referem a versões em língua portuguesa48.  

Para contribuir com conteúdo na Wikipédia, basta ter um computador 

conectado a internet. Todos os verbetes tem uma aba para edição, acessível a 

qualquer pessoa. Para Anderson (2008, p.56), a beleza da Wikipédia é que 

praticamente não existe assunto tão estreito que não mereça um verbete. Esse é o 

que mais a diferencia da enciclopédia Britannica. Em uma enciclopédia normal, 

quando não há o verbete que estamos procurando, a única atitude que nos reta para 

tentar melhorá-la é escrever para o autor. Já na Wikipédia é possível criar um novo 

verbete ou editar um existente. “Esse tipo de mudança, de ressentimento passivo 

para participação ativa, faz enorme diferença.” (Anderson 2006, p. 64). 

Em tese, a Wikipédia é a melhor enciclopédia do mundo: maior, mais 

atualizada e, em muitos casos, mais profunda do que a Britannica. Porém, o fato é 

que a qualidade dos verbetes pode variar muito, ou seja, há artigos que são 

profundos e surpreendentes, ao lado de artigos com informações rudimentares. 

Além disso, nos verbetes de alta visibilidade, como o islamismo, o tempo médio de 

reparo no verbete é inferior a quatro minutos. Essas atualizações são resultado da 

reação imediata dos colaboradores que tendem a melhorar o verbete com suas 

visões e considerações sobre o assunto abordado (ANDERSON, 2006, p.68). 

Os colaboradores da Wikipédia, “tendem a ser pessoas liberais, 

entusiasticamente engajadas e motivadas pela oportunidade de melhorar o 

conhecimento público de algum assunto de que são aficionados e profundos 

conhecedores” (ANDERSON, 2006, p.70). 

Portanto, é fato que conectadas na internet, muitas pessoas utilizam seus 

conhecimentos individuais para fins e objetivos comuns. Porém é importante lembrar 

que “Ninguém sabe tudo. Todo o conhecimento reside na humanidade. A 

Inteligência coletiva refere-se a essa capacidade das comunidades virtuais de 

                                                 
48 Dados de 3 de setembro de 2010, disponível em: <www.pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia> Acesso 
em: 05/09/10 



 

 

 

alavancar a expertise combinada de seus membros” (LÉVY, 2008, p.20 apud 

JENKINS, 2009, p.56). 

 

 

3.2.5 Narrativa Transmídia: Um universo de experiências 
 
 

Quando comecei, era preciso elaborar uma história, porque, sem uma boa 
história, não havia um filme de verdade. Depois, quando as sequências 
começaram a decolar, era preciso elaborar um personagem, porque um 
bom personagem poderia sustentar múltiplas histórias. Hoje, é preciso 
elaborar um universo, porque um universo pode sustentar múltiplos 
personagens e múltiplas histórias, em múltiplas mídias (JENKINS, 2009,p. 
162). 

 
 
Segundo Jenkins (2009) transmedia storytelling é a arte e a técnica de 

transmitir mensagens, temas ou histórias através de diferentes plataformas de mídia. 

Tudo começa com uma história central que se desdobra em meios diferentes. E no 

mundo interconectado de hoje, a narrativa transmídia convida o público a participar e 

vivenciar uma experiência mais profunda e rica com a história, navegando através 

de diferentes mídias.  

Uma história transmídia, “desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo” 

(JENKINS, 2009, p.138). Para que uma história possa ser expandida em outras 

mídias é importante escolher o melhor meio para veicular a mensagem proposta – 

que deve ser autônoma – de modo que “não seja necessário ver um filme para 

gostar do game e, vice versa” (JENKINS, 2009, p.138).  

 
Uma boa narrativa é aquela que se espalha por diferentes mídias, sendo 
que uma delas é a principal em que a maioria das pessoas vai acompanhar 
e se divertir, sem a necessidade de seguir o todo, mas quem o fizer terá 
uma experiência mais intensa (GOMEZ, 2010, s/p). 

 

Para Jenkins (2010)49, transmídia “é um novo jeito de contar histórias, 

adaptado aos anseios do público de hoje”. Ou seja, para a expansão de marcas ou 

produtos atualmente é indispensável o uso de ferramentas como sites, celulares, 

                                                 
49 ISTOE DINHEIRO ON-LINE. A era da convergência.  Disponível em: 
<www.istoedinheiro.com.br/noticias/21499_A+ERA+DA+CONVERGENCIA> Acesso em: 06/09/10. 



 

 

 

redes sociais, games, aplicativos, blogs e jogos de realidade alternativa - “é um mar 

de ideias e de integração de mídias jamais experimentado em qualquer tempo”50. 

Apesar de haver públicos diferentes para cada tipo de meio, uma boa 

narrativa transmídia, segundo Jenkins (2009, p.139), é aquela que, por meio de seu 

conteúdo, tem o poder de atrair diversas pessoas. Entretanto, o autor considera que 

se a narrativa for forte o bastante para oferecer novas experiências em qualquer tipo 

de mídia, de modo a atingir seus respectivos públicos, é possível expandir a obra e 

criar um universo em torno dela.  

Porém, para que isso seja possível, é importante entender que atualmente as 

pessoas querem participar mais ativamente de sua cultura, estão a todo o momento 

interagindo entre si e buscam novos conhecimentos seja por meio de pesquisas na 

internet ou em comunidades virtuais. Portanto, porque não construir uma relação 

mais cooperativa com as pessoas, chamando-as para cocriar - produtos, conteúdos 

ou games, juntamente com as empresas, estúdios ou agências? Segundo Jenkins 

(2009, p.139) “trabalhando juntos, membros do público conseguem processar mais 

informações sobre a história do que se imaginava”.  

 
Na realidade, o público quer que o novo trabalho ofereça novos insights e 
novas experiências. Se as empresas de mídia correspondem a essa 
exigência, os espectadores investem no produto e sentem que têm o 
domínio sobre ele; negue isso aos consumidores e eles se afastam, em 
desgasto. (JENKINS 2009, p.145) 
 

 

Tomemos um fato pessoal como exemplo. Você acabou de conhecer uma 

música e adorou a letra e sua poesia. Essa música durou apenas uns possíveis 3 

minutos. Se você gostou muito dessa música, possivelmente vai procurar mais 

informações sobre a banda (histórias, outras músicas, fotos, vídeos, locais de 

shows, comunidade de fãs) em sites oficiais, sites de fãs, redes sociais e, até 

mesmo, poderá indicá-la para amigos mais próximos e criar um blog a respeito da 

banda e suas músicas. Ou seja, para Jenkins (2009, p.146) “Se existe algo que eu 

adoro [...] Quero um aprofundamento do universo [...] Quero participar [...] quero 

chegar lá, explorá-lo. Você precisa dessa ligação ao universo para tornar a 

experiência estimulante”. 

                                                 
50 IDEM 49. 



 

 

 

Portanto, se as pessoas tiverem plataformas suficientes para explorar algo de 

sua preferência, elas irão explorar.  E se tiverem oportunidade de participar da 

criação ou dar sua opinião, elas irão participar. É importante saber que nem todas as 

pessoas querem esse tipo de experiência.  Porém, as que exploram e aproveitam 

todo o universo de conteúdo serão fãs, dedicarão mais tempo a essa experiência e 

isso gera um alto valor emocional e um relacionamento que nenhuma publicidade 

pode comprar. (SANCHEZ , 1999 apud JENKINS, 2009, p. 147) 

E as histórias, porque contá-las em diferentes mídias é uma forma poderosa 

de comunicação? Para Jenkins (2009, p.170) “histórias são fundamentais em todas 

as culturas humanas, o principal meio pelo qual estruturamos, compartilhamos e 

compreendemos nossas experiências comuns”. Além disso, a compreensão da 

história obtida por meio de diversas mídias gera uma profunda experiência que 

motiva ainda mais o consumo de mídia e o envolvimento por parte dos públicos 

(JENKINS, 2009, p.138). Salmon (2007) considera o storytelling como uma narrativa 

que ganhou um formato performático para convencer, seduzir e vender não somente 

um produto como também um estilo de vida. 

Para entendermos melhor o conceito de storytelling, é importante recordar 

que contar ou narrar histórias é o jeito de comunicar ideias desde o começo da 

civilização, é algo inerente aos seres humanos e está presente em nosso DNA. No 

início da civilização em que os homens viviam em cavernas, antes da escrita, as 

pessoas transmitiam suas ideias e conhecimentos através de suas histórias. 

Comportamento que ainda hoje reproduzimos nas conversas de bebedouros e nos 

bate-papos da internet. 

Portanto, as organizações que entenderam essa nova forma de comunicação, 

estão contando suas histórias nas propagandas de seus produtos, ou em seu site e 

também estão interessadas em saber as histórias de seus stakeholders.  

 
Há cada vez mais empresas na mídia tradicional perdendo parte da sua 
audiência porque as crianças, os adolescentes e mesmo os jovens adultos 
cada vez mais estão consumindo menos as mídias tradicionais e as 
trocando por internet, games e celulares. Como você traz esse público de 
volta é o desafio dessas empresas e, portanto, de boa parte dos 
anunciantes também. Os tempos mudaram e as empresas sabem que é 
preciso inovar para capturar o olhar dos consumidores para seus produtos e 
marcas (GOMEZ51). 

                                                 
51 ISTOE DINHEIRO ON-LINE. A era da convergência.  Disponível em: 
<www.istoedinheiro.com.br/noticias/21499_A+ERA+DA+CONVERGENCIA> Acesso em: 06/09/10. 



 

 

 

Essa comunicação de mão-dupla cria a possibilidade de uma maior interação 

e com isso, é possível desenvolver e narrar novas histórias que permitem criar 

relacionamento e gerar experiências diversas entre marcas e seus públicos.  

 
A narrativa está presente em todos os lugares, em todas as sociedades; 
não há, em parte alguma, povo algum sem narrativa; todas as classes, 
todos os grupos humanos tem suas narrativas, e frequentemente estas 
narrativas são apreciadas por homens de culturas diferentes, e mesmo 
oposta: a narrativa ridiculariza a boa e a má literatura: internacional, 
transitória, transcultural, a narrativa está aí, com a vida (BARTHES, 1971, 
p.20) 

 

Segundo Denning (2007, p.92) da mesma forma que uma história pode 

comunicar quem você é, ela pode fazer o mesmo por uma marca. Os produtos e 

serviços oferecidos geralmente são o veículo mais eficaz para comunicar a narrativa 

da marca a stakeholders. Portanto, qual o tamanho da história da sua marca? Qual 

ideia você quer vender ao seu público? Hoje percebemos que as propagandas não 

vendem o produto, mas a ideia em si.  

 
A marca ou a história a ser contada precisa ser grande, icônica, para ser 
desdobrada em diferentes mídias. Uma empresa de sabonetes, por 
exemplo, precisa entender a essência do seu produto, para que possa se 
construir uma grande história em torno dessa essência (GOMEZ52). 

 

No filme Big Fish53, o personagem Will Bloom diz: “um homem conta suas 

histórias tantas vezes que ele se torna as histórias, vive em sua homenagem, e 

dessa forma ele se torna imortal”. O mesmo pode ser aplicado para as empresas. 

Por que não contar suas histórias para seu público? Por que não contar tantas vezes 

essa história para que ela possa se tornar imortal na mente das pessoas? Segundo 

Denning (2007), o ato de contar histórias une as pessoas numa mesma perspectiva, 

faz com o que as pessoas dividam suas experiências e aprendam uma com as 

outras. Dessa forma, podemos entender que as narrativas criam relações humanas 

                                                 
52 IDEM 51. 

53 Big Fish (Peixe Grande e suas Histórias Maravilhosas) é um filme estadunidense de 2003, baseado 
no livro Big Fish: A Novel of Mythic Proportions, de Daniel Wallace. Sinopse: Ed Bloom é um grande 
contador de histórias. Quando jovem, Ed saiu de sua pequena cidade-natal, Ashton no Alabama, para 
realizar uma volta ao mundo. A diversão predileta de Ed, já velho, é contar sobre as aventuras que 
viveu neste período, mesclando realidade com fantasia. WIKIPÉDIA. Big Fish. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Big_Fish> Acesso em: 10/09/2010. 



 

 

 

que ajudam o indivíduo a construir e compartilhar sua realidade, a memorizar e 

transmitir a sua própria história de vida. 

Pereira-de-Mello (2010, s/p)54, observa que o fundamental é que a história 

seja verdadeira, para que os stakeholders se identifiquem com a marca ou produto. 

“Para o storytelling dar certo é preciso contar a história única, real, exclusiva. Podem 

até copiar sua marca, seus produtos, mas ninguém conseguirá clonar a sua história.” 

As organizações são construídas por pessoas, logo, um posicionamento sólido, uma 

marca com uma história para contar, que possui a confiança dos clientes, pode fazer 

a diferença dentro do processo de construção da marca. 

No ramo do entretenimento, por exemplo, o conceito de transmedia 

storytelling está sendo amplamente utilizado. Novas formas de interação com 

diversos públicos estão sendo desenvolvidas para que histórias possam ser 

transpostas em diferentes mídias para gerar engajamento e lucros para a marca. 

Para exemplificar os conceitos de transmedia storytelling na indústria do 

entretenimento, será analisada a divulgação do filme de Tim Burton – Alice no País 

das Maravilhas – que utilizou diversas estratégias antes do lançamento oficial do 

filme nos cinemas.  

 

 

3.2.5.1 A Experiência Transmídia em Alice no País das Maravilhas55 
 

Produzido pela Disney, o filme contou com altos investimentos em marketing. 

Desde que as primeiras imagens do filme foram publicadas na internet no fim de 

2008, qualquer foto de figurino ou informações sobre o filme se tornavam febre entre 

diferentes públicos. Para a divulgação do filme, a Disney apostou no conceito de 

transmedia storytelling e utilizou diversos meios massivos e de nicho, tanto on-line 

quanto off-line.  É importante observar que os recursos de transmedia utilizados não 

tinham como objetivo divulgar a história de Alice e sim, servir como estratégia de 

                                                 
54 Mauro Pereira-De-Melo, é diretor da agência de publicidade JourneyCom que trabalha com o 
conceito de storytelling no Brasil.  

55 OLIVEIRA, Mariana. A experiência transmidiática em Alice de Tim Burton. Disponível em: 
<http://www.interney.net/blogs/alexprimo/2010/03/29/a_experiencia_transmidiatica_de_alice> Acesso 
em: 10/09/2010. 



 

 

 

divulgação do filme para encantar e conquistar o consumidor. Os recursos utilizados 

foram: 
 

 Internet: Deixou escapar na web as primeiras fotos do filme, em seguida, o 

trailer56 e imagens do set – estratégias que gerou grande especulação por 

parte do público.  
 

 Press kit 57: Foi entregue a jornalistas e blogueiros da imprensa americana. 

Tinha o formato de um livro e era personalizado com a história e imagens 

exclusivas do filme. Dentro dele havia dois livros menores que estavam 

embutidos e deveriam ser abertos até encontrar um pen-drive com formato de 

uma pequena chave que trazia informações e cenas especiais. Ao ser 

divulgado em várias mídias, inclusive vídeos no YouTube58, o press kit se 

tornou rapidamente um objeto de desejo de vários fãs. 
 

 Tea Party (Festa do Chá): Foi uma ação semelhante a um flashmob59 

realizada em Las Vegas na Magic Marketplace – Feira Internacional de Moda 

- com o objetivo de mostrar como o filme desejava influenciar a moda em 

2010.  

 
 Mídia Impressa: A Disney comprou a capa60 do jornal americano The L.A. 

Times e publicou um anúncio publicitário do filme com o ator Johnny Depp, 

                                                 
56 YOUTUBE. Alice In Wonderland teaser trailer. Disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=hetMTyBCnd0> Acesso em: 10/09/2010.  

57 Um Press-kit ou Pacote de imprensa é um kit que conté brindes promocionais, uma amostra/réplica 
do produto ou o próprio produto, fotos de divulgação, credenciais de imprensa e outros ítens que 
facilitem a cobertura jornalística sobre o que se quer divulgar e estimulem os jornalistas a publicar a 
intenção do assessorado. WIKIPÉDIA. Assessoria de imprensa. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Assessoria_de_imprensa#Press-kit> Acesso em: 14/10/2010. 

58 YOUTUBE. Alice Book. Disponível em:  

<www.youtube.com/watch?v=OCv4c0uZoQ4&feature=player_embedded> Acesso em: 10/09/2010 

59 Flash Mobs são aglomerações instantâneas de pessoas em um local público para realizar 
determinada ação inusitada previamente combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto 
se reuniram. A expressão geralmente se aplica a reuniões organizadas através de e-mails ou meios 
de comunicação social. WIKIPÉDIA. Flash Mobs. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Flash_mob> Acesso em: 14/11/2010 

60 TERRA CINEMA E DVD. Disney teria pago U$ 700 mil para ter 'Alice' na capa de jornal. Disponível 
em: <www.cinema.terra.com.br/interna/0,,OI4305616-EI1176,00-
Disney+teria+pago+U+mil+para+ter+Alice+na+capa+de+jornal.html> Acesso em: 10/09/2010. 



 

 

 

interpretando o Chapeleiro Maluco.  Além disso, utilizou outdoors com a 

imagem do personagem.  
 

 Mídia Televisiva: Para divulgar o trailer oficial do filme, a Disney comprou 

espaço de publicidade no evento esportivo de maior audiência dos Estados 

Unidos: o Super Bowl - final da liga de futebol americano. 
 

 Mídia Sonora: O CD chamado Almost Alice foi lançado três dias antes da 

exibição do filme nos cinemas e contou com gravações de grandes nomes do 

pop rock mundial e outros artistas do cenário independente. 
 

 Clipe: O clipe da música Tea Party, da cantora Kerli, utilizou cenários e 

figurinos inspirado no filme. Além disso, a música Alice, de Avril Lavigne 

vendeu 45 mil cópias em apenas quatro semanas de lançamento. 
 

 Souvenirs61: Foram produzidos bonecos dos personagens, roupas, esmaltes, 

bolsas, canecas, entre outros souvenirs. Porém, o de maior destaque foi a 

coleção de anéis, feita em parceria com a H.Stern62. O briefing da Disney 

dizia: “quero algo surpreendente”63. A partir disso foram desenvolvidos anéis 

inspirados na floresta de cogumelos, no gato risonho e nas rosas falantes.  
 

 Mídia Digital: O perfil oficial do Twitter, @importantdate64, foi criado com o 

intuito de divulgar fotos, entrevistas e promoções exclusivas do filme e atingiu 

mais de 15 mil seguidores.  A página oficial no Facebook65, foi a primeira a 

divulgar os pôsteres do filme e hoje conta com 1 milhão e 300 mil fãs, que 

têm acesso a informações, trailer, jogos e aplicativos do filme. Além disso, o 

                                                 
61 Um suvenir ou souvenir significa lembrança e está relacionado a objetos que resgatam memórias 
sobre algum momento especial. WIKIPÉDIA. Suvenir. Disponível em: 
<www.pt.wikipedia.org/wiki/Suvenir> Acesso em: 14/11/2010 

62 H.Stern, joalheria de prestígio internacional há mais de 60 anos, é sinônimo de qualidade e design 
exclusivo. Disponível em: www.hstern.com.br. Acesso em: 14/11/2010. 

63 ESTILO GAROTA. Anéis Alice: surpreendentes. Disponível em: <www.estilogarota.com/?p=15609> 
Acesso em: 10/09/2010. 

64 TWITTER. Alice in Wonderland. Disponível em: <www.twitter.com/#!/importantdate> Acesso em: 
10/09/2010. 

65 FACEBOOK. Alice in Wonderland. Disponível em: <www.facebook.com/AliceInWonderland> 
Acesso em: 10/09/2010. 

http://twitter.com/importantdate
http://www.facebook.com/AliceInWonderland


 

 

 

site oficial possibilitava a compra on-line de ingressos para assistir o filme no 

cinema. 
 

 Games: Contou com a criação de um jogo exclusivo para o Iphone 
 

O mais interessante nesse exemplo é que a Disney desenvolveu interações, 

expandiu o envolvimento dos públicos e gerou fortes expectativas e vínculos 

emocionais em relação ao filme - antes mesmo de seu lançamento. Portanto, o buzz 

gerado pelas estratégias multiplataformas de divulgação foi tão grande que o filme 

foi considerado sucesso de bilheteria antes mesmo de sua estreia. Além disso, como 

era de se esperar, no fim de semana de lançamento nos EUA, em março, o filme de 

Tim Burton arrecadou US$ 116,3 milhões (R$ 203 milhões), tornando-se a maior 

bilheteria de abertura de todos os tempos. 

Foi apresentado aqui o desenvolvimento de ações transmídia pela indústria 

do entretenimento. Porém, essas estratégias também podem ser utilizadas por 

empresas com o objetivo de contar suas histórias para seus públicos. Exemplo de 

empresa que investe fortemente em transmedia storytelling é a Coca-Cola. Através 

do conceito Happiness Factory – Fábrica de Felicidade – a marca criou uma história 

envolvente, um mundo virtual de personagens que vivem dentro de uma máquina de 

venda de refrigerante.  A partir disso foram desenvolvidos comerciais, filme de 3 

minutos, games interativos, walkpapers com personagens, site oficial, CD com a 

trilha sonora, histórias em quadrinhos e diversas ações promocionais. O objetivo da 

Coca-Cola com tudo isso é produzir mensagens atemporal que ajudem a construir a 

mitologia da marca e que possam se desdobrar em execuções eficazes em todas as 

partes do mundo em que a marca esteja presente. 

Portanto, a narrativa transmídia refere-se a essa nova estética que surgiu em 

resposta à convergência das mídias e depende da participação ativa das pessoas. 

Para que seja possível viver uma experiência plena num universo ficcional, segundo 

Jenkins (2009, p.49), as pessoas devem assumir o papel de coletoras de 

informações, buscando cada pedaço da história em diferentes canais para ter 

conhecimento do todo, comparando suas observações com as de outros fãs, 

participando de grupos de discussões on-line e colaborando para assegurar que 

todos tenham uma experiência de entretenimento mais rica.  
 

Quem não tem - instituição ou empresa - personagem ou lugar como parte 
de uma história passível de ser transformada em reportagem, livro, 



 

 

 

pesquisa acadêmica, vídeo-depoimento, entre outras, a ser comunicada, 
não tem sua perenidade assegurada (NASSAR, 2009). 

 

As possibilidades das relações públicas neste âmbito serão tratadas no 

próximo capítulo. 

 

 

.4. RELAÇÕES PÚBLICAS E OS DESAFIOS ATUAIS 
 

As relações públicas surgiram da necessidade de humanizar as relações 

entre produtores e consumidores que estavam cada vez mais ameaçadas devido ao 

progresso tecnológico motivado pela Revolução Industrial.  

Antes de 1906, marco do surgimento das relações públicas - termo cunhado 

por Ivy L. Lee - as empresas e organizações valiam-se da filosofia de que o público 

não era considerado importante. Entretanto, hoje sabemos que a satisfação dos 

públicos é fundamental para o sucesso de toda e qualquer organização (TERRA, 

2006, p. 46). 

Se a Primeira Guerra Mundial elevou os Estados Unidos como potência, o 

pós-guerra provocou o contrário: a crise de 1929. O capital concorrencial entrou em 

decadência, provocando a falência de empresários e o fortalecimento de 

monopólios. Para minimizar a crise, o presidente Roosevelt criou o New Deal66, que 

exigiu técnicas de relações públicas para esclarecer à população sobre a situação 

que o país estava enfrentando. "Esse contexto, baseado na ideia central de que o 

interesse público era o interesse privado, causou uma 'revolução em relações 

públicas'” (TERRA, 2006, p.47). 

Como vimos, as atividades de relações públicas nasceram após a Primeira 

Guerra Mundial nos países capitalistas desenvolvidos. Porém, é na primeira década 

do século XX, quando a indústria moderna foi questionada por líderes do governo e 

escritores, que as relações públicas efetivamente tiveram início (TERRA, 2006, 

p.46).  

                                                 
66 O New Deal ou Novo Acordo, foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados 
Unidos entre 1933 e a 1937, sob o governo do Presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo 
de recuperar e reformar a economia norte-americana.  



 

 

 

Nos Estados Unidos, país de origem das relações públicas, a atividade 

sempre ocupou lugar de destaque. Dessa forma, quando as grandes organizações 

multinacionais norte-americanas e europeias se instalarem-se no Brasil, trouxeram 

uma cultura mais ampla e com ela a necessidade de abrir canais de comunicação de 

mão-dupla com os seus diferentes públicos (TERRA, 2006, P.47). 

No Brasil, em 30 de janeiro de 1914, foi criado o primeiro departamento de 

relações públicas pela The São Paulo Tramway and Power Company Limited, hoje 

Eletropaulo. Mas é somente em 1951, pela Companhia Siderúrgica Nacional, que foi 

criado “o primeiro departamento verdadeiramente nacional desse tipo” (PERUZZO, 

1986, apud TERRA, 2006, p.47). No ano de 1953, foi realizado o primeiro curso na 

área com o patrocínio da ONU e da Escola Brasileira de Administração Pública da 

Faculdade Getúlio Vargas.  

A década de 50, portanto, evidenciou a implantação de sólidos alicerces no 

campo das relações públicas no Brasil. Isso porque a política nacional 

desenvolvimentista incentivou a instalação de empresas multinacionais no país e a 

área de comunicação estava se expandindo - surgiram às primeiras transmissões 

televisionadas, o rádio transmissor e os conglomerados de jornais, revistas e rádios. 

As agências de propaganda começaram a consolidar-se, nasceram os institutos de 

pesquisa de opinião de mercado, como o Ibope, e a área de relações públicas foi 

instalando-se como atividade empresarial (KUNSCH, 1997, P.20). 

As relações públicas ganham realmente destaque com a consolidação da 

indústria no Brasil, pois essas apresentavam problemas decorrentes da 

administração de recursos humanos e consequentemente de comunicação interna e 

externa (PERUZZO, 1986, apud TERRA, 2006, P. 47). 

A década de 60 foi marcada pela emissão da lei de 11 de dezembro de 1967, 

que, regulamentada no dia 26 de setembro de 1968 e aprovada no mesmo dia pelo 

decreto-lei nº 63.283, tornou a atividade de relações públicas privativa dos bacharéis 

de comunicação social com habilitação em relações públicas. “Trata-se, sem dúvida, 

do fato mais marcante da década, comemorado na época por seu pioneirismo, pois 

o Brasil foi o primeiro país do mundo a tomar tal iniciativa” (KUNSCH, 1997, p.22). 

Outro fato importante foi a realização do IV Congresso Mundial de Relações 

Públicas no Rio de Janeiro em 1967 que contribuiu para definir as funções básicas e 

específicas dos profissionais de relações públicas. Além disso, no ano de 1967 foi 



 

 

 

criado o primeiro curso de relações públicas com duração de 4 anos na Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. 

A década de 1970 foi marcada pela proliferação de novos cursos de relações 

públicas em todo o país. 

 
No começo, houve muita improvisação e adaptações. Não havia 
professores em número suficiente para atender às novas demandas, a 
atividade ainda não estava consolidada e as necessidades da sociedade 
nesse campo eram praticamente desconhecidas, pois em momento algum 
se tivera uma preocupação em analisá-las mais profundamente. (KUNSCH, 
1997, p. 29) 

 

A década de 80 foi caracterizada por várias transformações para as relações 

públicas. Com a abertura política no governo Geisel (1979), surgiu uma nova postura 

institucional, tanto por parte do governo quanto das organizações em geral. Além 

disso, com a liberdade de imprensa, a sociedade passou a exigir muito mais 

transparência e começou-se a perceber que o estilo de comunicação vertical direta 

com o Poder Executivo, em gabinetes fechados, não fazia mais sentido e os canais 

tinham que ser mudados e ampliados. A comunicação integrada começou a se fazer 

necessária. (KUNSCH, 1997, p.31) 

Em 1985, a empresa que inaugurou o conceito de comunicação integrada foi 

a Rhodia S.A. A empresa criou o cargo de Gerência de Comunicação Social, 

responsável pela coordenação integrada de todas as atividades desse setor que era 

formado pelas divisões de imprensa (assessoria de imprensa e publicações), 

relações públicas (projetos institucionais e comunitários) e marketing social 

(publicidade, valorização do consumidor e pesquisa de mercado). (KUNSCH, 1997, 

p.32) 

Neste novo cenário a antiga estrutura de relações públicas não correspondia 

mais às necessidades e anseios da sociedade e das empresas. Portanto, as 

relações públicas perderam espaço como gerenciadoras da comunicação 

organizacional.  

 
Foi o resultado da falta de uma visão estratégica por parte do setor. A área 
não sobe ler e interpretar os sinais do tempo, para captar as grandes 
oportunidades que se delineavam com as mudanças em curso. Em vez de 
agir com agressividade, ela ficou se lamentando, sem se preocupar com 
uma nova visão de mundo e sem partir efetivamente para ações concretas. 
Esquecendo-se de fortalecer os órgãos já existentes, que eram suficientes, 
resolveu criar sindicatos sem expressão (KUNSCH, 1997, p.33).  



 

 

 

No entanto, segundo a autora, a década de 80 foi marcada pelo crescimento 

da comunicação, da pesquisa e da produção científica. Já a década de 90 

caracterizou-se por grandes transformações mundiais.  E neste contexto as relações 

públicas passaram por discussões sobre os rumos da profissão, tais como: a 

desregulamentação, as atividades desenvolvidas, o uso dos diferentes nomes para 

as funções, o papel do conselho federal e dos conselhos regionais, a convivência 

com outras áreas do ramo, além da habilitação de professores e a ética profissional 

(KUNSCH, 1997 apud TERRA, 2006, p. 50).  

Atualmente, a comunicação organizacional integrada ainda é um enorme 

desafio a ser superado no mercado. É importante destacar que a expressão 

comunicação organizacional, refere-se à forma como as empresas e instituições 

agregam valores aos seus produtos ou serviços e consequentemente para seus 

públicos – seja por meio de sua história, comportamento e retórica (NASSAR, 2004, 

apud TERRA, 2006, p. 50). 

Portanto, o profissional de relações públicas atual deve pautar seu trabalho na 

gestão estratégica da comunicação. Cabe a ele buscar um equilíbrio entre os 

interesses da organização e o de seus respectivos públicos de interesse. Segundo 

Kunsch67, o modelo simétrico de duas mãos – defendido por Grunig (1992) – 

representa a visão mais moderna de relações públicas. Praticar essa comunicação 

simétrica no dia a dia de uma organização é um trabalho que requer esforços, é um 

processo contínuo de negociação, administração de conflitos e de abertura ao 

diálogo.  

 
Mas a área de Relações Públicas não vai fazer milagres. Se não houver 
também um pouco de disposição da própria organização, ela nada 
conseguirá. Se o profissional, gestor ou gerente de comunicação, quiser 
fazer um trabalho sério, terá necessariamente de mexer também com o 
conjunto da organização. Daí a importância holística de uma atividade como 
essa, regida por políticas definidas e coerentes com a missão e valores 
organizacionais (KUNSCH, 68) 

 

Sendo assim, no contexto da modernidade e da comunicação organizacional, 

as relações públicas devem ser compreendidas como uma estratégia para a busca 

                                                 
67 KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Relações públicas e excelência em comunicação. Disponível 
em:<www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/relacoespublicas/teoriaseconceitos/0081.htm>. Acesso 
em: 28/10/10. 
68 IDEM 67.  



 

 

 

da excelência na comunicação. Essa comunicação excelente se refere àquela 

administrada estrategicamente, que alcança seus objetivos e consegue equilibrar as 

necessidades da organização com os de seus principais públicos mediante uma 

comunicação simétrica de mão dupla (KUNSCH69). 
 

Hoje é muito mais complexo fazer um trabalho de relações públicas. Não 
existe mais aquele ambiente tranquilo e calmo, propenso a uma atitude 
passiva de enfrentamento dos problemas, e em que tudo se resolvia por 
meio de uma decisão de fazer uma publicação ou planejar uma ação 
tradicional de relações com a imprensa (KUNSCH70). 

 

O caminho a ser trilhado pelo relações-públicas atual requer uma visão de 

mundo a respeito da cultura da convergência. Dessa forma cabe a ele atuar em 

diferentes plataformas de mídia, com o objetivo de realizar uma comunicação 

simétrica, buscando o equilíbrio e a construção de laços fortes entre a organização e 

seus públicos de interesse. 

 
 
4.1 A Importância dos Stakeholders 
 

O conceito de stakeholder surgiu em oposição ao de “stockholder” (acionista) 

e fazia referência aos grupos que não recebiam atenção das organizações, o que 

poderia levar a inviabilização desta (Freeman, 1984 apud Silva, 2006). Atualmente 

stakeholder significa – interessado, grupo de interesse, agentes e atores – e será 

considerado neste estudo como sendo: “pessoas, grupos de pessoas e outras 

entidades, com interesses legítimos nas ações e operações das organizações, que 

podem afetar ou ser afetadas por elas.” (Silva, 2006, p. 48). 

É importante destacar que os stakeholders podem ser categorizados de 

diversas formas, sendo assim, é a dinâmica social que determina esse tipo de 

enquadramento e a atuação da organização. Wheeler e Sillanpää (1997, apud Silva, 

2006) classificam os stakeholders como sociais primários (aqueles que possuem 

interesses diretos na organização); sociais secundários (podem ser extremamente 

influentes e influenciam na reputação); não-sociais (podem ser representantes de 

um amplo e diverso conjuntos de agentes ou possuem impossibilidade de contato) 

                                                 
69 IBIDEM 67. 
70 IBIDEM 67. 



 

 

 

Entre os stakeholders primários figuram-se os acionistas, funcionários, 

clientes, fornecedores e a comunidade, por exemplo. Dentre os stakeholders 

secundários podemos considerar a mídia e os grupos de pressão. (MUELLER, 2003) 

 
Quando o atributo crucial dos ambientes é a fluidez (BAUMAN, 2001), em 
que não existe uma fixação no espaço, e o tempo é o que efetivamente 
conta, as pessoas passam a participar de diversos grupos (ou constituí-los), 
tendo concepções de valores (interesses e expectativas) modificados 
sistematicamente. Supõe-se que a complexidade das ações humanas nos 
diversos ambientes (social, político, econômico e tecnológico) tenha reflexos 
diretos nas ações organizacionais e vice-versa, de modo dinâmico. 
Outrossim, é lícito afirmar que as organizações, com suas performances, 
exercem influências nesses ambientes ou deles sofrem interferências 
(SILVA, 2006, p. 44). 

 

Dessa forma, para Carrol e Buchholtz (2002, apud SILVA 2008) é possível 

afirmar que o conceito de stakeholder é essencial para a compreensão dos 

relacionamentos existentes entre a sociedade (com suas tradições, valores, cultura e 

interesses coletivo) e as organizações (com seus relacionamentos, 

responsabilidades, incertezas, valores e objetivos). 

Para Mueller (2003, p.77), há uma rede interdependente de relacionamentos 

existentes entre a organização e seus stakeholders e esta tende a evoluir em 

decorrência das práticas sociais. Além disso, é a partir desta rede de relacionamento 

que será determinada a interação dos seus vários componentes e esta será a 

responsável por ganhos e perdas para a organização. Os ganhos estão diretamente 

relacionamentos ao fortalecimento da imagem organizacional, fidelidade à marca, 

acesso a novos mercados, maior motivação dos funcionários, diminuição de 

conflitos, retorno publicitário e financeiro, além da capacidade de recrutar e manter 

talentos e ganhos sociais – relacionados a mudança de comportamento da 

sociedade.   

Porém, se a organização não der atenção ou menosprezar seus stakeholders 

os ganhos citados acima podem ser revertidos em perdas consideráveis à 

organização, como: enfraquecimento e desvalorização de sua imagem; restrição de 

mercados e capitais; baixas vendas, desempenho e motivação dos funcionários; 

além de publicidade negativa; queda das ações; afastamento de clientes e 

acionistas; perda de futuros consumidores; reclamação de clientes ou até mesmo 

multas e indenizações (MUELLER, 2003, p. 78). 

 



 

 

 

 [...] conclui-se que a construção de um relacionamento sólido com os 
stakeholders é fundamental para o sucesso da empresa. É preciso manter 
um canal de comunicação com os stakeholders específicos de cada 
empresa para poder ouvi-los e considerar suas opiniões e reivindicações, 
pois as expectativas de cada grupo podem ser divergentes (MUELLER, 
2003, p.78). 

 

Portanto, cabe ao relações-públicas definir quais são os stakeholders e as 

áreas de interesse da organização para em seguida, conquistar e manter a 

confiança destes para atingir os objetivos estabelecidos.  

 

 

4.1.1 Personas de Clientes 
 

Para Scott (2008) uma persona de cliente é essencialmente a representação 

de um tipo de indivíduo identificado como possuidor de um interesse específico em 

uma organização ou produto. Ao dividir estes em diferentes categorias e, em 

seguida, catalogar as características específicas de cada uma dessas, é mais fácil 

criar conteúdos específicos para cada grupo demográfico importante. 

Muitos esforços bem-sucedidos de relações públicas online atingem os 

resultados esperados, pois identificam uma ou mais personas de clientes como alvo. 

Logo, é preciso que este conceito seja parte integrante do planejamento estratégico 

das relações públicas digitais (SCOTT, 2008, p.106). 

A partir do entendimento das persona de cliente é necessário primeiramente 

satisfazer as necessidades de cada uma das categorias catalogadas, focando os 

possíveis conflitos existentes, criando e fornecendo conteúdos apropriados e 

ouvindo o que elas têm a dizer. A partir disso é possível convidá-las a participarem 

coletivamente da construção de conteúdos, por exemplo. Além disso, é importante 

criar um perfil para cada persona de cliente – que seria uma espécie de biografia 

sobre cada grupo: 

 
O perfil da persona de cliente lhe dá a chance de estabelecer uma empatia 
verdadeira com o público-alvo, extrapolando o papel de alguém que apenas 
deseja promover o produto, e de ter a oportunidade de ver, através dos 
olhos de seus compradores, as circunstâncias que orientam seu processo 
de decisão. O perfil da persona de cliente inclui informações sobre a história 
típica de um cliente, sua origem, atividades diárias e soluções atuais para 
os seus produtos. Quanto mais experiência você tiver em seu mercado, 
mais óbvias as personas se tornarão (ADELE REVELLA apud SCOTT, 2008 
p.109). 



 

 

 

Um dos caminhos mais eficazes para construir estratégias online é ter como 

foco as personas de clientes identificadas. Um site de uma organização, por 

exemplo, deverá ter como foco as categorias que sejam interessantes, relevantes e 

que resolvam os possíveis conflitos das personas de clientes. Porém, muitas 

organizações não entendem isso e destacam em seus sites os produtos ou serviços 

que oferecem, além de informações que são interessantes para ela e não o que 

seus clientes desejam: 

 
Sem foco no consumidor, o típico programa de press release e de relações 
com a mídia é construído sobre o que a corporação deseja dizer, e não 
sobre o que o cliente deseja ouvir. Existe uma enorme diferença. Empresas 
bem-sucedidas em suas estratégias de news releases diretos ao cliente 
escrevem para os consumidores. Os blogs que conseguem ser bem-
sucedidos em atingir as metas da corporação não abordam a empresa ou 
seus produtos, mas sim os clientes e seus problemas. (SCOTT, 2008, 
P.111) 

 

Portanto, para Scott (2008) entrevistar as personas de clientes para conhecer 

seus problemas, desejos e necessidades; ouvir as palavras e frases que elas 

utilizam; ler as publicações que elas leem; ir a eventos que elas frequentam, enfim, 

conhecer o ambiente em que elas vivem e suas características específicas é parte 

estratégica para se trabalhar as relações públicas atualmente. 

Ainda como parte integrante e essencial dessa estratégia de relações 

públicas deve-se destacar qual será a mensagem a ser veiculada para cada uma 

das personas de clientes. Ou seja, o que a organização desejaria que cada uma das 

personas de clientes acreditasse? Para responder a essa pergunta, vale lembrar que 

as melhores mensagens não são sobre o produto, serviço ou organização – mas 

sim, sobre cada uma das personas de clientes (SCOTT, 2008, p.115). 

 

 

4.2 Relacionamentos com Stakeholders na Comunicação Digital 
 

(...) Ter um canal de comunicação aberto não representa um diferencial. O 
que marcará a diferença entre as empresas modernas será a qualidade 
adotada no relacionamento com seus públicos (SCHMIDT, IN: KUNSCH, 
2004, p.174, apud TERRA, 2006, p. 41). 

 

 



 

 

 

As mídias digitais, segundo Grunig (2009)71, têm o potencial de tornar a 

profissão de relações públicas mais global, estratégica, multidirecional, interativa, 

simétrica e socialmente responsável. No entanto, muitos profissionais estão 

utilizando a mídia emergente da mesma forma que utilizam a tradicional. Com isso, 

deixam de aproveitá-la como ferramenta estratégica para interagir com diferentes 

públicos e trazer informações relevantes deste ambiente para a tomada de decisão 

das organizações.  

A internet pode ser percebida como um meio de informação, comunicação e 

entretenimento. Sendo assim, as pessoas esperam que a internet ofereça isso a 

elas – daí a importância de, dentro do ramo de atuação da organização, oferecer 

algo de interesse aos stakeholders, algo com que eles possam aprender, se divertir, 

interagir com outras pessoas e utilizar em sua vida diária. Só assim será possível 

criar laços efetivos com todos os públicos em potencial da organização.  “A internet 

é um grande conversa. Repetiria isso mil vezes. E conversas são feitas de palavras, 

de conteúdo relevante, senão, vira monólogo. As empresas deveriam aprender a 

conversar, não só falar de si mesmas” (VAZ, 2010, p.259). 

A internet está repleta de ferramentas para que as organizações possam criar 

e manter relacionamentos duradouros e verdadeiros com seus stakeholders. Mais o 

que são especificamente esses relacionamentos? A palavra relacionamento está 

intimamente ligada à palavra pessoas, e essa tem relação direta com redes sociais. 

Portanto, “a internet, como uma rede de pessoas, cada vez mais será a internet das 

redes sociais” (VAZ, 2010, p.106).  

Entender relacionamentos significa entender as redes sociais. Essas redes 

existem principalmente pelo fato de que o ser humano precisa de um sentimento de 

pertencimento, ou seja, precisa estar ligado a semelhantes por algum motivo 

específico. Esse pertencimento por afinidade gera o chamado: clusterizações das 

redes sociais, ou seja, pessoas se juntam em clusters (grupos) distintos: 

 
O desejo de ser algo e de pertencer a algo de cada um cria tais clusters. 
Por meio das redes sociais de um mesmo cluster cria-se relacionamentos. 
Passa-se a escutar muito mais ativamente seu consumidor. A época do 
„qualquer cor, desde que seja preto‟ acabou faz tempo. Personalize sua 
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Acesso em: 12/11/2010. 
 



 

 

 

comunicação e faça com que o consumidor se sinta único (VAZ, 2010, 
p.107). 

 

Para Grunig (2009) o controle de mensagens para influenciar e persuadir 

comportamentos e atitudes das pessoas sempre foi uma ilusão e não uma realidade 

da prática de relações públicas. Isso porque a única maneira de influenciar é através 

do engajamento contínuo através da comunicação multidirecional e simétrica. Não 

simplesmente de qualquer comunicação.  

Como diz Vaz (2010) estamos vivendo a época do relacionamento, em que a 

palavra de ordem é personalizar a comunicação, produtos ou serviços. Uma vez que 

as pessoas conversam uma com as outras, elogiam ou criticam organizações, 

trocam arquivos, criam conteúdo e estão presentes em diferentes canais de 

comunicação online é preciso criar estratégias para usar essa hiperconectividade a 

favor dos relacionamentos. 

 
É preciso que você facilite a indicação de produtos para amigos 
(principalmente por meio de redes sociais), trabalhe bem os depoimentos de 
seus consumidores, mostre o caminho para seus contatos na web 2.0 
(endereço de Twitter, blog, seu perfil no Orkut, LinkedIn, Via 6 e outros), 
permita que as pessoas acrescentem conteúdo em seu site de maneira fácil 
e intuitiva (como a Wikipédia), tenha um site navegável por meio de 
celulares e por outras maneiras de aproveitar a grande e intrincada malha 
que os consumidores hoje tecem (VAZ, 2010, p.135). 

 

Para Gist (2010) 72, independente das ferramentas que os relações-públicas 

utilizam para se conectar com os skakeholders de uma organização, é essencial 

destacar a importancia do fator humano. As relações públicas e as mídias sociais 

referem-se à criação e fomento das relações humanas existentes a partir da rede. 

Para Delaney 73 (apud Gist, 2010)74, seja a mensagem veiculada para a grande 

imprensa, blog ou Twitter, o importante é permanecer relevante e interessante aos 

amigos, seguidores ou fãs.  

Vale destacar também que o meio digital potencializa o comportamento das 

pessoas – elas estão mais exigentes, centradas em benefícios e conteúdos e menos 

fiéis a produtos e serviços. Porém, a saturação e abundância de informações com as 
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quais as pessoas têm de lidar todos os dias, gera uma escassez de atenção. Por 

isso, a propaganda seja nos meios tradicionais ou emergentes estão perdendo a 

credibilidade (VAZ, 2010, P.398). 

Um anúncio criado para a Apple Box Productions, Inc. comprova essa 

economia de atenção ao retratar o novo consumidor jovem com um controle remoto 

na mão dizendo a seguinte frase: Você tem 3 segundos. Me impressione. Com esse 

exemplo, Jenkins (2009, p.100) pretende demonstrar o atual comportamento das 

pessoas na cultura da convergência – elas determinam o que, quando e como 

utilizam aos meios de comunicação. Na propaganda, o verbo impressionar tem duas 

funções segundo Jenkins (2009, p.100) “O verbo refere-se à procura do consumidor 

por algo tão „impressionante‟ que ele faz uma pausa em sua busca implacável por 

novidades [..] Refere-se também à „impressão‟, a unidade de medida historicamente 

empregada pelas redes em suas conversas com potenciais patrocinadores”  

Heyer (apud Jenkins, 2009, p.105) diante das profundas mudanças no 

comportamento das pessoas, delineou que as estratégias de convergência deveriam 

ser focadas nas interações com as pessoas, para que com o tempo, construíssem 

relacionamentos únicos, diferenciados e profundos. Jenkins (2009) considera que 

Heyer evoca em seu discurso a lógica da extensão da marca medida pelo impacto 

emocional, ou seja, a ideia de que marcas de sucesso são construídas pela 

construção de múltiplos contatos com os stakeholders. Assim, a experiência gerada 

aos públicos de interesse deve estender-se em diferentes plataformas para 

intensificar os sentimentos das pessoas e tornar-se memorável.  

É fato que o meio digital favorece as relações sociais em qualquer parte do 

mundo, por isso, as relações-públicas se fazem cada vez mais importantes para 

participar das conversas online e gerir os relacionamentos entre organizações e 

seus stakeholders na cultura da convergência. 

 

 

4.3  O ser , estar e agir do relações-públicas na cultura da convergência 
 

Segundo Kunsch (2003, p.109) é através da comunicação que as relações 

públicas viabilizam o diálogo entre a organização e seus stakeholders. Portanto, 

para exercer essa função essencial no contexto da cultura da convergência, quais 

deverão ser as características e o agir do relações-públicas? Para responder a esse 



 

 

 

questionamento, apropriaremos do conceito de ser/estar e agir de Bittencourt75, para 

fazer uma analogia com o profissional de relações-públicas.  

O ser refere-se às características inerentes ao profissional para que ele possa 

atuar nesse novo cenário. O estar diz respeito às estratégias comunicacionais 

transitórias que podem ser utilizadas para se relacionar com os stakeholders de uma 

organização. E o agir é a inteligência dos relações-públicas para gerir os 

relacionamentos na cultura da convergência. 

Sendo assim, ser – mutável, nativo digital, convergente, imersivo, relevante e 

ubíquo – não é mais um diferencial para os relações-públicas e sim, uma exigência 

para trabalhar a comunicação com diferentes públicos neste cenário convergente. 

Ao dizer que o relações-públicas deve ser mutável, estamos nos referindo à 

necessidade de adaptar-se constantemente de acordo com o ambiente em que está 

inserido. No contexto da cultura da convergência, essa capacidade de adaptação é 

ainda mais necessária. Portanto, cabe aos relações-públicas mediar conflitos de 

interesse existentes entre a mídia corporativa e a alternativa, entre os stakeholders e 

as organizações ou entre diferentes pessoas em suas interações sociais.  

De acordo com a Wikipédia76, um nativo digital é aquele que desde seu 

nascimento vivencia as tecnologias digitais, como: internet, mídias sociais, celular, 

Ipod, MP3 e videogame. Portanto, é de se esperar que tenha pleno domínio dessas 

tecnologias e as utilizam constantemente em seu dia a dia. Desse modo, o relações-

públicas, mesmo que não seja um nativo digital, deve ter comportamento 

semelhante para que possa dialogar e interagir com os diferentes públicos de uma 

organização através das mídias emergentes. Além disso, ele deve ficar atento às 

tendências tecnológicas para que possa antecipar os desafios e desenvolver 

estratégias comunicacionais para envolver os públicos.   

Se na cultura da convergência quem converge são as pessoas, cabe aos 

relações-públicas também serem convergentes. Ou seja, o profissional deve criar 

estratégias de comunicação nestas diferentes plataformas para construir 
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relacionamentos verdadeiros e de longo prazo entre stakeholders e organização. 

Para isso, é importante lembrar que não basta utilizar uma mesma mensagem em 

diferentes canais para se comunicar, é preciso ser convergente também no 

desenvolvimento destas mensagens. Dessa forma, é preciso ter conhecimento do 

comportamento e características do público em potencial para desenvolver 

diferentes mensagens em cada plataforma de mídia de forma a expandir a 

experiência das pessoas. Além disso, estas diferentes mensagens devem ser 

coerentes com o propósito da organização.  

Ser um profissional imersivo significa envolver as pessoas em uma 

comunicação interativa, relevante e repleta de novas experiências. Para isso é 

importante o relações-públicas apreender os conceitos de transmedia storytelling, 

inteligência coletiva e cultura participativa – descritos no Capítulo 3 deste trabalho. 

Ser relevante é possuir diferenciais para se tornar único. Por isso, cabe ao 

relações-públicas ser um profissional que identifique tendências e ofereça conteúdos 

exclusivos e interessantes para cada um dos públicos em potencial de uma 

organização.  

No dicionário Michaelis77 a palavra ubíquo quer dizer onipresente, ou seja, 

aquilo que está ou pode estar em toda parte ao mesmo tempo. Essa é também uma 

das características essenciais a todo relações-públicas na cultura da convergência. 

Com o auxílio da internet as pessoas estão a todo o momento navegando por 

diferentes sites, promovendo o diálogo nas redes sociais, distribuindo seus 

conteúdos, ou seja, estão participando ativamente da construção da cultura atual. Se 

os públicos estão ao mesmo tempo em toda parte, o relações-públicas deve ficar 

próximo a eles, para monitorá-los e saber o que eles estão falando sobre a 

organização na internet. Com isso é possível antecipar tendências, possíveis crises, 

engajar novos públicos, aumentar a visibilidade da marca, construir relacionamentos, 

enfim, ser um profissional onipresente significa trabalhar a comunicação de forma 

estratégica. 

Sendo assim, estar presente em todos os locais (mobilidade), gerenciar a 

marca em diferentes ambientes (brand streaming), utilizar mídias tradicionais e 
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emergentes para contar histórias e expandir a experiência da organização com os 

públicos (transmedia storytelling) e oferecer mais conteúdo e ouvir o que as pessoas 

estão dizendo nas redes (relacionamento) são as estratégias que o relações-

públicas tem a seu favor para trabalhar a comunicação atual. É importante destacar 

que essas estratégias são transitórias, pois são passíveis de mudança – dependem 

da época, públicos em potencial, organizações, cultura, sociedade, política e de 

diversos outros fatores que podem influenciar as decisões a serem tomadas. 

Além dos conceitos de ser e estar, é preciso considerar também o agir do 

relações-públicas na cultura da convergência: 

 
A natureza multifacetada de relações públicas não se limita a interagir 
isoladamente com um determinado público. Por isso a atividade pode ser 
definida como uma filosofia de relacionamentos estratégicos com muitos 
públicos (FRANÇA, 2003, p.178). 

 

Para França (2003), esses relacionamentos estratégicos são essencialmente 

relacionamentos corporativos inteligentes – preparados com o conhecimento de todo 

o contexto relacional com os públicos. Já esses públicos representam todos os 

grupos ou setores que possuem alguma relação permanente, ou não, com a 

organização.  

Portanto, como explicitado acima, o enfoque sobre o agir do relações-públicas 

na cultura da convergência se refere à atribuição principal do profissional: ser o 

articulador inteligente dos relacionamentos corporativos da organização com seus 

públicos estratégicos. Para tanto, ele necessita observar que é por meio de 

princípios adequados ao contexto socioeconômico, operacional, mercadológico, 

ético e de aplicação global de cada organização que ele irá atuar (França, 2008, 

p.56) 79. Logo, as características intrínsecas do ser são essenciais para o relações-

públicas desenvolver o estar – estratégias de comunicação transitórias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A cultura da convergência é o futuro, mas está sendo moldado hoje. Os 
consumidores terão mais poder na cultura da convergência – mas somente 
se reconhecerem e utilizarem esse poder tanto como consumidores quanto 
como cidadãos, como plenos participantes de nossa cultura (JENKINS, 
2009, p.343). 
 
 

Atualmente há muitas discussões sobre como as novas mídias substituirão as 

velhas mídias, como nossas vidas serão transformadas com o Ipad ou Iphone e 

como essas tecnologias permitirão fazermos tudo em um mesmo aparelho. Esse é o 

significado de convergência para muitas pessoas.  

Porém, neste trabalho, com base nas ideias de Jenkins (2009), 

demonstramos o contrário: (1) as mídias emergentes não substituirão as mídias 

tradicionais; (2) as tecnologias por si só não modificam a realidade existente – são 

as pessoas em suas interações sociais que proporcionam essas mudanças e (3) os 

meios de comunicação estão cada vez mais interdependentes.  

A cultura da convergência aqui retratada se refere à transformação cultural 

que estamos vivenciando – as pessoas querem produzir seus próprios conteúdos, 

contar suas histórias, ampliar suas experiências, co-criar conteúdos, fazer conexões 

em diferentes plataformas de mídia, ou seja, elas buscam, cada vez mais, novas 

formas de interação social.   

O relações-públicas precisa, mais do que nunca, entender que as pessoas 

mudaram seu posicionamento antes considerado passivo e acomodado para 

sustentar um ambiente de intensa participação, construção coletiva e busca de 

novas experiências. Além disso, houve uma mudança de paradigma de uma 

comunicação assimétrica para uma comunicação cada vez mais bilateral. Neste 

novo cenário a comunicação com diferentes públicos se baseia em um modelo 

participativo e colaborativo em que as organizações não possuem o controle 

absoluto sobre a mensagem midiática.  

Logo, o caminho a ser trilhado pelo relações-públicas atual requer uma visão 

de mundo a respeito da cultura da convergência. Cabe a ele atuar em diferentes 

plataformas de mídia, com o objetivo de realizar uma comunicação simétrica, 

buscando o equilíbrio e a construção de laços fortes entre a organização e seus 

públicos de interesse. Com isso é possível antecipar tendências, possíveis crises, 

engajar novos públicos, aumentar a visibilidade da marca e construir 



 

 

 

relacionamentos. Diante desse cenário, o principal papel do relações-públicas é 

trabalhar a comunicação de forma estratégica e agir como articulador inteligente dos 

relacionamentos entre organização e seus públicos de interesse.  
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