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RESUMO 

 

As contínuas transformações na cibercultura alteram também as formas de comunicação e 

relacionamento entre as marcas e seus públicos. Uma estratégia empregada na rede social 
em formato de microblog Twitter, por exemplo, é a utilização de celebridades na 

divulgação de mensagens publicitárias para seus públicos. Neste sentido, este trabalho 
analisou a utilização da rede social em relação a dois perfis em particular: @ClaroRonaldo 
e @rafinhabastos, escolha justificada pela popularidade de ambos os perfis e por estes 

divulgarem marcas de produtos. Por meio de categorias de análise de conteúdo, criadas 
pelo próprio estudo e aplicadas a uma amostra de tweets selecionada por conveniência, 

objetivou-se  analisar a utilização publicitária dos perfis do humorista Rafinha Bastos e do 
ex-jogador Ronaldo no microblog Twitter. Assim, pode-se perceber a importância da 
escolha acertada da celebridade que representa um anunciante, bem como a 

conscientização desta em relação ao conteúdo de suas publicações, devido à associação de 
sua imagem pública à imagem de marca da empresa que representa.  

 

 

Palavras-chave: ciberespaço; publicidade; redes sociais; Twitter. 

 

 

ABSTRACT 

 

The continuous changes in cyberculture also amend the forms of communication and 
relationship between brands and their audiences. One strategy employed in the social 

network Twitter microblog format, for example, is the use of celebrities in the 
dissemination of advertising messages to their audiences. Thus, this study analyzed the use 

of social networking profiles on two in particular: @ClaroRonaldo and @rafinhabastos, 
choice justified by the popularity of both profiles and disseminate these branded products., 
Through content analysis categories, created by the study and applied to a sample of tweets 

selected for convenience, aimed to analyze the advertising use of profiles comedian 
Rafinha Bastos and former player Ronaldo in Twitter. Thus, one can realize the importance 

of right choice of celebrity who is an advertiser, as well as awareness of this in relation to 
the content of their publications, the association because of his public image to the brand 
image of the company it represents. 

 

Keywords: cyberspace; advertising; social networking; Twitter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 A história humana tem sido transformada por sucessivas criações tecnológicas que 

aperfeiçoaram direta ou indiretamente as formas de comunicação entre os indivíduos e os 

grupos sociais. Contemporaneamente, com o surgimento do computador pessoal a partir da 

década de 70, segundo Lévy (1999), com a popularização da internet nos anos 90 e o 

contínuo aperfeiçoamento do ciberespaço, novas formas de se interagir e de se relacionar 

foram sendo criadas e aprimoradas, com o diferencial de serem mediadas por máquinas 

conectadas pelo universo online. Nesse contexto, emissores e receptores envolvidos em 

processos de comunicação, ainda que distantes geograficamente, passaram a interagir de 

maneira mais instantânea e simultânea, fácil e rapidamente, inclusive com a possibilidade 

de trocas de mensagens de natureza audiovisual.  

 A comunicação no âmbito do ciberespaço, segundo Lévy (1999), com suas 

características atemporais e sem limitações de natureza geográfica, possibilitou a mescla de 

culturas e referências sociais do mundo todo. Além de possuir diferentes usos, claro, como 

o de servir de fonte de informações teóricas e técnicas sobre todos os assuntos e temas 

imagináveis, também proporciona diferentes formas de entretenimento online. Dentre estas 

novas possibilidades de comunicação, viabilizadas por suportes tecnológicos associados à 

internet e ao ciberespaço, hoje se destacam as redes sociais, capazes de estreitar os laços 

entre os relacionamentos virtuais – e, em certos casos, até mesmo offline – e auxiliar na 

difusão de culturas e informações diversas.  

 É notória, então, a importância do entendimento da comunicação em âmbito virtual, 

o qual aproximou emissores e receptores, inclusive alternando entre eles o pólo de 

produção de mensagens.  Recuero (2009) afirma que as redes sociais possibilitam a 

compreensão de como os relacionamentos mediados por máquinas complexificaram em 

grande escala os fluxos comunicativos da atual sociedade. Em relação a isso, Lévy (1999) 

já declarava que o conteúdo no ciberespaço dependia integralmente de seus usuários. 

 Um bom exemplo de rede social onde o conteúdo gerado é o principal valor 

agregado perante seus usuários é o Twitter2. Ele foi formulado em 2006, segundo Recuero 

(2009), baseando-se no estilo microblog, por meio do qual cada usuário pode enviar 

mensagens de até 140 caracteres. Tais mensagens enviadas carregam conteúdos variados, 

podendo conter de informações a mensagens de entretenimento. Também são enviados 

                                                 
2
 Disponível em <http://www.twitter.com>. Acesso em 26 de outubro de 2011. 

http://www.twitter.com/
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desde mensagens de protestos e comentários opinativos sobre acontecimentos mundiais até 

pequenos textos de apoio a artistas e celebridades. 

 Esta plataforma de comunicação, que é baseada na atualização de mensagens pelos 

seus usuários, possibilita a aproximação de públicos que apresentam interesses 

semelhantes, sejam conhecidos e desconhecidos entre si e também pessoas comuns, 

anônimas, e celebridades. Esta sua configuração, que possibilita relacionamentos online, é 

de elevada importância para o campo da comunicação publicitária. Isso porque as marcas 

que se utilizam de perfis oficiais no Twitter podem obter a partir dele, de forma quase 

imediata, feedbacks necessários para campanhas, ou então a opinião pública sobre 

determinado produto, por meio da observação dos perfis dos consumidores, por exemplo. 

 Tem se tornando relevante às marcas, portanto, a sua inserção no Twitter, a fim de 

possibilitarem um ambiente favorável a um relacionamento mais próximo junto aos seus 

públicos consumidores, visando preferencialmente à interação e à comunicação direta e de 

retorno mais imediatista. Instantaneidade para as relações, agilidade na apuração de 

feedback destas: estes são alguns dos pontos favoráveis que o ciberespaço e as redes 

sociais alteraram no fluxo comunicacional atual. Por isto, segundo Recuero (2009), 

compreender o ciberespaço é de suma importância para perceber o seu impacto na 

sociabilidade contemporânea.  

Sendo o Twitter, então, uma oportuna ferramenta de comunicação e de 

marketing, relacionada diretamente ao buzzmarketing3, as empresas vêm cada vez mais 

inserindo seus perfis na rede de microblog e utilizando diversas estratégias para se 

aproximarem e ganharem destaque no seu segmento. Por ser uma plataforma baseada na 

liberdade comunicativa dos seus usuários, sendo eles os principais emissores de 

mensagens, as marcas precisam assumir um caráter humanizado na rede, com 

características mais personalizadas que as aproximem dos seus públicos-alvo. E não se 

trata simplesmente de criar perfis institucionais ou de S.A.C.4, mas sim agregando 

também campanhas publicitárias e novas estratégias de comunicação aliadas às 

ferramentas desta plataforma.    

Neste contexto, a publicidade percebeu na rede social Twitter a possibilidade de 

utilizar perfis de celebridades para agregar o fator humano às suas marcas, ou seja, 

agregar identidade, personalidade. Celebridades estas escolhidas pelo fato de suas 

                                                 
3
 Buzzmarketing segundo Ogden e Crescitelli (2007), baseia-se na transmissão de mensagens através do 

boca a boca, colocando-a em evidência. 
4
 Serviço de atendimento ao consumidor. Perfis criados especialmente para ouvir dúvidas, opiniões e 

reclamações de usuários de determinados serviços ou produtos. 
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imagens midiáticas serem oportunamente influentes a determinados públicos presentes 

no ambiente online da rede. Assim, tendo em vista essa peculiaridade como objeto 

empírico desta investigação, o perfil de celebridades no Twitter como estratégia de 

divulgação publicitária de marcas e de relacionamento com público-alvo, o presente 

trabalho propõe investigar dois perfis de celebridades brasileiras como amostra, o do 

humorista Rafinha Bastos e o do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário.  

 Rafael Bastos, popularmente chamado pelo diminutivo “Rafinha”, é um famoso e 

polêmico humorista gaúcho, há algum tempo atuante na TV brasileira, que em 2011 foi 

nomeado pelo jornal The New York Times como o perfil mais influente da rede, segundo 

reportagem do Portal Imprensa (2011). Já causou muitas controvérsias e dividiu opiniões 

dentro e fora do ambiente online, possuindo um perfil no Twitter com postagens de tom 

quase sempre bastante irônico, utilizando frequentemente o chamado “humor negro”. 

Humor este do qual é exemplo uma mensagem postada em seu perfil no dia 13 de abril de 

2012, referente à votação pela legalização do aborto de anencéfalos pelo Supremo Tribunal 

Federal: “Minha sorte é q o aborto de anencéfalos era proibido em 1976”, referindo-se a si 

mesmo.  

 Tratando-se de publicidade, Rafinha Bastos é utilizado como garoto propaganda 

por diversas marcas, tais como as de cartões de crédito e refrigerantes. Essas empresas 

empregam sua associação à imagem do comediante, e de suas publicações, a fim de 

realizar o Promoted Tweet que, segundo Telles (2010), são mensagens publicitárias 

divulgadas junto com as mensagens pessoais, estas quase sempre de personalidades. Este 

tipo de publicidade possui um vínculo curto entre garoto-propaganda e marca, mas de certa 

forma a celebridade leva um pouco de sua imagem à campanha. Ou seja, muito mais que 

visibilidade, a marca que utiliza essa ferramenta pretende sensibilizar diretamente o 

público a que tal celebridade se direciona, o público que a segue no Twitter e, em certos 

casos, até mesmo idolatra como ídolo. 

 A exemplo de Bastos, outra personalidade bastante visada no Twitter é Ronaldo 

Nazário, ex-jogador de futebol e importante ídolo da seleção brasileira. Ronaldo possui 

uma carreira conturbada, entre altos e baixos, tanto profissionalmente quando 

pessoalmente, possuindo uma vida pública agitada, assim como muitas celebridades. Até 

seu contrato com a marca de telefonia móvel mexicana Claro, o jogador não possuía perfil 

no microblog, portanto, não mantinha um contato mais próximo e diário com seus fãs. 

Inicialmente, a operadora resolveu investir em seu novo garoto-propaganda, aproveitando a 

chegada da Copa do Mundo de 2010. Propôs a Ronaldo que ele participasse da rede social, 
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a partir de seu perfil próprio associado ao nome da operadora no Twitter e comentasse os 

jogos e o evento. Assim surgiu o Claro Ronaldo, uma forma de publicidade no Twitter 

denominada por Telles (2010) de Promoted Account, estratégia pela qual uma marca 

promove o perfil de uma celebridade. 

 A marca Claro uniu a sua conta de usuário com a de Ronaldo e o deixou livre para 

publicar postagens pessoais, isentas de aprovação prévia pela empresa ou moldadas por 

restrições e requisitos temáticos. Em contrapartida, Ronaldo cumpre seu papel de garoto-

propaganda, escrevendo mensagens publicitárias, tweets, para a operadora. Dessa maneira, 

a parceria originou muito mais que uma simples relação entre marca e celebridade, 

aproximando a empresa dos fãs de Ronaldo e os usuários da telefonia com o jogador. Ou 

seja, a Claro passou a divulgar também um caráter humanizado para sua marca, escolhendo 

uma única pessoa que a representasse e agregasse o valor da inserção digital  da marca para 

os antigos e novos consumidores de telefonia e tecnologias.  

 Considerando-se o cenário da rede social Twitter e sua utilização comercial por 

marcas de diferentes segmentos, esta pesquisa traz como problema a seguinte questão: 

como a publicidade utiliza o microblog Twitter aliando sua imagem de marca a perfis 

pessoais, como os do humorista Rafinha Bastos e do ex-jogador Ronaldo? Neste sentido, 

esta investigação está estruturada como um estudo de dois casos, pelo qual serão 

empreendidas análises de conteúdo dos referidos perfis. Toma-se, neste intuito, o 

envolvimento próximo que a plataforma possibilita junto aos consumidores e a inovação 

no campo comunicacional que a plataforma sugere.  

 É importante lembrar que o presente estudo levará em consideração dois perfis que 

inserem uma marca na rede social em questão, caracterizando-as e analisando pontos 

positivos e negativos de suas utilizações. Outro diferencial trabalhado será a análise do 

relacionamento das celebridades com as marcas via Twitter, a exemplo de Bastos, que 

realiza contratos rápidos, sendo garoto-propaganda de vários anunciantes simultaneamente 

ou em um curto período de tempo. Já Ronaldo, por sua vez, ilustra outra modalidade de 

relação celebridade versus rede social, pois trabalha com um contrato de exclusividade 

com a operadora Claro, ao ponto de esta parceria estar ligada ao próprio nome de usuário 

de Ronaldo na rede. 

 Quanto ao objetivo geral, este trabalho propõe analisar a utilização publicitária dos 

perfis do humorista Rafinha Bastos e do ex-jogador Ronaldo no microblog Twitter. Para 

isto, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
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a) investigar a funcionalidade do microblog Twitter e suas possibilidades de 

exploração publicitária; 

b) averiguar as estratégias publicitárias empreendidas nos perfis de Rafinha Bastos e 

de Ronaldo e Claro; 

c) compreender porquê algumas estratégias publicitárias podem ter sido falhas e 

outras não, no ambiente Twitter. 

 

 Como se pode perceber, neste novo ambiente comunicacional, a plataforma 

Twitter, é preciso inovar nos relacionamentos entre marcas e consumidores, buscando-se 

sempre uma aproximação direta, com envolvimento emotivo, interação e inserção nas 

novas tecnologias. Para alcançar esse relacionamento mais próximo junto aos seus 

públicos, uma estratégia é a personificação de sua imagem ou de suas mensagens, através 

da associação a personalidades, por exemplo, do universo do entretenimento. Plataformas 

como as redes sociais, entre elas o microblog Twitter, trazem facilidades para as empresas 

quanto ao desenvolvimento de ferramentas necessárias para esse tipo de relacionamento 

digital com seus consumidores. Santaella e Lemos (2010, p.128) salientam que 

 

a utilização bem-sucedida do Twitter exige não apenas a fluência em relação aos 

seus códigos de uso, mas principalmente o desenvolvimento de uma estratégia 

consciente de quais objetivos e resultados se pretende atingir através da entrada 

na rede. 
 

  Ou seja, não bastam ferramentas e garotos-propaganda, por exemplo, para garantir 

o sucesso na aproximação junto ao consumidor no microblog. É preciso estar ciente dos 

objetivos comunicacionais que se pretende alcançar e a partir destes traçar um 

planejamento estratégico que una tais facilidades com originalidades, embasando-se em 

estudos já realizados e campanhas já veiculadas.  

 Dito isso, para se atingir os objetivos propostos, esta pesquisa foi estruturada da 

seguinte maneira: o primeiro subcapítulo, intitulado “Entendendo o ciberespaço e as redes 

sociais”, tratará sobre a temática do ciberespaço e as redes sociais. Foi preciso uma 

apresentação desses conceitos teóricos relacionados à temática da investigação e um estudo 

sobre seu contexto e suas influências no campo comunicacional. Para tanto, buscou-se 

apoio nas ideias de Lévy (1999), sobre o surgimento e o aprimoramento do ciberespaço, 

Recuero (2009) sobre as redes sociais e as formas de relacionamento neste contexto, entre 

outros já citados pelos autores acima. Em um segundo momento do referencial teórico, 

outro subcapítulo, “Twitter”, trouxe a apresentação da rede social em forma de microblog, 
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com seu histórico e sua dinâmica. Também são trabalhadas as formas publicitárias 

utilizadas nesta rede social. Em relação à comunicação mercadológica, algumas estratégias 

e formatos de propagandas voltadas ao marketing digital já são considerados ultrapassados, 

tais como banners5 em sites, por exemplo. Pelo contrário, hoje em dia, fazem sucesso os 

audiovisuais publicitários criados especialmente para o meio internet, como vídeos 

comerciais com longa duração (cuja duração vai muito além dos formatos convencionais 

de 30 e 60 segundos) disponibilizados pelas marcas anunciantes ou postados pelos seus 

próprios clientes ou consumidores no Youtube6. Já no Twitter, segundo Telles (2010), há a 

possibilidade oficial de três formatos de se anunciar: através de Promoted Trends, 

Promoted Accounts e Promoted Tweets, ou seja, promover tópicos, perfis e mensagens, 

consecutivamente. Estes formatos publicitários específicos do Twitter também serão 

aprofundados melhor no segundo capítulo do referencial teórico. 

 No terceiro subcapítulo, “A força do apelo de celebridades no ambiente Twitter”, 

será explanado sobre o papel das celebridades. Presentes no ambiente online e cada vez 

com vidas mais expostas e relacionamentos mais estreitados junto aos seus fãs, sua 

influência junto aos internautas e fãs cresce progressivamente. Este capítulo é importante 

para se entender como se dá a escolha de uma celebridade para personificação de marcas 

em relacionamentos publicitários digitais. Também será tratado, em um segundo momento, 

sobre o perfil dos usuários do microblog, as gerações digitais, que buscam entretenimento 

e informação online. Apresenta-se, assim, o quanto a cultura digital está fazendo parte da 

vida dos brasileiros, influenciando ações, aprofundando relacionamentos e principalmente 

interagindo com suas marcas, mudando a sua forma de consumir. São usuários de uma 

nova era, muito mais digital do que analógica. A caracterização deste público é chave para 

a perfeita análise deste trabalho. 

 No quarto subcapítulo do referencial teórico, assim como no quinto, serão 

contemplados os objetos empíricos desta pesquisa: “@ClaroRonaldo” e 

“@RafinhaBastos”, respectivamente. Neles serão apresentadas as duas referidas 

celebridades, seus históricos de vida e de usuários da rede social em questão. Também 

serão apresentadas as campanhas publicitárias escolhidas para serem analisadas, 

aproximando o leitor ao instrumento utilizado para se atingir o objetivo do trabalho. 

                                                 
5
 Publicidade mais comum na internet. Vista na parte superior, inferior ou nas laterais de sites. Muitas 

vezes quando clicado remete ao site do anunciante. 
6
 Rede social de divulgação de audiovisuais.  
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 No terceiro capítulo desta pesquisa, encontra-se a descrição da metodologia 

utilizada, explanando-se sobre as categorias formuladas para a análise dos dois cases 

publicitários do Twitter, que apesar de suas características particulares, têm conteúdos que 

partem de um mesmo princípio de relacionamento entre marca e consumidor. O quarto 

capítulo, por sua vez, foi destinado à análise do corpus formado por postagens. 

Principalmente serão abordadas as estratégias percebidas nos dois cases. 

 Para finalizar, no último capítulo, serão apresentadas as considerações finais desta 

pesquisa. Estas demonstram que é sempre preciso inovar e renovar quanto aos 

relacionamentos das marcas com seus públicos, e que uma das formas utilizadas para isso é 

o uso da imagem de uma celebridade como também imagem de marca, nas inserções de 

tweets pagos. Mas, para isso, as empresas devem ter um cuidado específico, especialmente 

na relação da celebridade escolhida com o público seguidor e a sociedade em geral, pois 

pequenos detalhes podem ocasionar uma imagem negativa para a celebridade e 

consequentemente para a marca.  
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2 A PUBLICIDADE EM 140 CARACTERES 

 

 

2.1 ENTENDENDO O CIBERESPAÇO E AS REDES SOCIAIS 
 
 

Para entender a importância da internet e do ciberespaço nos processos de 

comunicação na contemporaneidade é preciso relembrar o seu contexto histórico de 

surgimento e refletir sobre a sua funcionalidade. Segundo Lévy (1999), a sociedade 

experimentou mudanças significativas na transmissão de mensagens com a criação da 

primeira prensa tipográfica, desenvolvida por Gutenberg, a qual possibilitou a reprodução 

de originais, surgindo assim a imprensa. Ele criou a técnica de impressão em papel, 

passando então a fazer cópias da bíblia (anteriormente reproduzidas à mão por monges 

copistas), sua primeira obra reproduzida, portanto, conhecida como “a Bíblia de 

Gutemberg”. As tecnologias de transmissão de informações continuaram a evoluir, com a 

criação do telégrafo, do telefone e posteriormente do rádio e também da televisão, as 

mensagens começaram a ser repassadas independentemente do local geográfico onde 

emissores e receptores estavam.  

Para Lévy (1999), a internet de fato só chegou ao alcance da população a partir da 

década de 80, quando os computadores deixaram de ter apenas uso industrial e passaram a 

ser também de uso particular, para outras finalidades. Desta forma, o computador deixou 

de ser apenas para catalogação de dados, por exemplo, e passou a formar a infraestrutura 

de um ciberespaço. Em outras palavras, de um novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transação de dados e informações, além de ser um novo 

suporte midiático. O grande aumento de usuários na rede deu-se no início da década de 90, 

com o surgimento da web.  

Um dos grandes aspectos dessa nova natureza de comunicação, online, é o 

rompimento das barreiras geográficas e temporais, possibilitando um fluxo de 

comunicação universal, o que possibilitou a constituição de um espaço virtual de encontro 

de multiculturalidades. Este ambiente de encontro de diferentes discursos e ideias é 

característica marcante da cibercultura, expressa nas interconexões e nas comunidades 

virtuais, que de acordo com Lévy (1999) podem ser constituídas a partir de afinidades, 

conhecimentos, projetos mútuos, cooperação e troca, independentemente de proximidades 

físico-geográficas.     

 A partir dessas definições, tem-se a cibercultura como um meio de complementar 

as relações já existentes entre os indivíduos próximos fisicamente, e também uma 



 18 

comunicação sem fronteiras, unindo os mais diversos tipos de identidades e 

particularidades sociais, culturais, ideológicas. Além disso, o ciberespaço também é uma 

ambiência utilizada por cada indivíduo “para expressar elementos de sua personalidade e 

individualidade”, como afirmou Recuero (2009, p.25).  

 Na busca por um espaço individualizado em uma rede de comunicação universal e 

de acesso público (em grande parte acessível a todos ou quase todos os grupos sociais), 

criaram-se formas de personificação de espaços e conteúdos, evidenciados em sites 

particulares, weblogs7, fotologs8 e perfis individuais em redes sociais de relacionamentos, 

como o Facebook9 e o Twitter. Neste sentido, os atores sociais atuantes nesses espaços, 

conforme Recuero (2009) constroem suas representações no ciberespaço através da 

postagem de fotos, vídeos, uso de linguagens e vocabulários característicos, criação de 

nicknames10, avatares, enfim, de uma vasta gama de criações de repertório pessoal. Com 

essas definições, os atores sociais naturalmente começam a interagir com outros usuários, 

especialmente com aqueles os quais possuem motivações e identificações semelhantes, 

parecidas. A comunicação no âmbito do ciberespaço se dá, pois, através da interação, 

relacionada à percepção dos atores sociais a partir do mundo que os cerca e das motivações 

que estão envolvidas em suas ideias e projetos. 

Reidi (1991), citado por Recuero (2009, p.32), subdivide a interação no  

âmbito do ciberespaço em duas formas, a síncrona e assíncrona, sendo seu principal 

diferencial a construção temporal da mediação. A forma de interação síncrona 

compreenderia a interação em tempo real (em ambiente físico ou espaço geográfico), no 

qual as repostas são fornecidas imediatamente, ao exemplo de programas de sistemas de 

mensagens simultâneas (Messenger11). Já a interação assíncrona corresponderia, por sua 

vez, a conversas em que a resposta não é esperada nem dada imediatamente. É o caso de 

fóruns, e-mails e as redes sociais, esta o tema deste trabalho.  

 As redes sociais, que surgiram no início do século XXI, são definidas por Recuero 

(2009, p. 176) como a “aplicação da metáfora da rede para grupos sociais. Atores 

constituem os nós e os laços sociais, as conexões”. Já para Freitas (2011), as redes sociais 

                                                 
7
 Sites para postagens de mensagens, sem limitação de caracteres, sobre diversos assuntos, no estilo 

diário. 
8
 Sites para postagens de fotos, estilo álbum de fotografias online. 

9
 Rede social onde é possível postar fotos, mensagens, encontrar amigos e compartilhar interesses. 

10
 Denominação para o nome do usuário do site. 

11
 Programa de mensagens instantâneas, onde basta duas pessoas estarem on line e conectadas no 

programa para conversarem virtualmente. 
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são formas de representações de relacionamentos afetivos ou profissionais em busca de 

comunicação, que na internet são mediadas pelo computador, tornando-se impessoais.  

É possível entender que as redes sociais, a partir das interações assíncronas – ou seja, 

não sincronizadas, são formadoras de relações sociais mediadas pelo computador. Para 

Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997), citados por Recuero (2009, p. 36), essas 

relações tendem a ser variadas, pois há troca de diferentes informações em diferentes 

sistemas, como em redes sociais estruturadas como o Facebook ou o Twitter.   

 
 
2.2 TWITTER 

 
 

A rede social, denominada também como plataforma de compartilhamento, Twitter12, 

de acordo com Recuero (2009), foi fundada em 2006 por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan 

Williams, como um projeto da empresa de podcasting13 Odeo. É denominado 

popularmente como um serviço de microblog, pois oferece aos seus usuários o envio de 

mensagens com até 140 caracteres sobre a pergunta “What’s happening?”1415. Na resposta 

a esta pergunta são repassadas à rede pelos usuários, diariamente, as mais diversas 

informações, suas opiniões, comentários a respeito de notícias e acontecimentos do mundo 

inteiro e até mesmo banalidades. Tudo isso em tempo real, constituindo-se, portanto, como 

uma ferramenta de atualização constante.  

 Telles (2010) destaca a praticidade do funcionamento do Twitter, no qual tudo 

começa com a escolha do nickname do usuário no momento da criação do seu cadastro. 

Precedendo o nome de usuário vem o símbolo @ (arroba), que já redireciona a um perfil 

individual, personalizado pelo próprio usuário “twiteiro”. É possível alterar plano de 

fundo, a foto e descrever uma pequena “bio16”, além das mensagens, que são o ponto 

máximo da personificação nesta rede social. Baseada no conceito de seguidores, o 

microblog só permite leituras simultâneas dos perfis seguidos pelo usuário em questão. Há 

também a opção de envio de mensagens particulares (ou diretas) em que somente o 

destinatário consegue ler. 

                                                 
12

 O grupo desenvolvedor do site nega a denominação “Rede Social” para o Twitter, preferindo chamá-lo 

de um sistema de compartilhamento de informações. 
13

 Podcasting é uma forma de publicação de arquivos de mídia digital pela internet, especialmente áudios.  
14

 “O que está acontecendo?” 
15

 Na sua última atualização, em 2012, o site retirou essa pergunta, deixando apenas o espaço para a 

formulação de um novo tweet. 
16

 Informação de descrição pessoal. 
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Quanto às particularidades da rede, Vieira (2009, p.43) resume que “enquanto em 

algumas redes sociais você é obrigado a fazer parte de comunidades, receber autorização 

para postar mensagens ou para lê-las [...] no Twitter você estará livre de tais problemas”. O 

autor também afirma que, em 2009, nove em cada dez pessoas que concluíam seu cadastro 

no microblog não sabiam a sua funcionalidade. E que após o uso prolongado, pode tornar-

se um vício para seus usuários. Por fim, relembra que o sucesso desta rede está relacionado 

diretamente ao interesse do ser humano, seja por informações, por comunicação ou por 

curiosidades.  

Santaella e Lemos (2010, p.68) também ressaltam esta importante particularidade do 

campo comunicacional no Twitter: 

 

o foco do Twitter é proporcionar a convergência, em um mesmo fluxo, de 

múltiplos fluxos informacionais provenientes de todos os diversos canais que 

possam ser de interesse para o usuário ao mesmo tempo em que a postagem de 

conteúdo feita pelo usuário irá determinar o fluxo e a natureza de seus novos 

seguidores. 

 

 Estas novas linhas de convergência não alteraram e sim acrescentaram na 

transmissão/troca de informações e mensagens. Além de também fomentar a união de 

usuários que possuam gostos pessoais semelhantes, como fã-clubes de celebridades 

mundialmente reconhecidas, em busca de trocas de conhecimento e contato com seus 

ídolos, possíveis também através da proximidade exaltada pelo microblog, onde tais 

celebridades estão inseridas no mesmo contexto que seus fãs. 

No ano de 2011, o Twitter atingiu a marca de 200 milhões de usuários, sendo que o 

número de publicações diárias ultrapassa 100 milhões, ou seja, o microblog é referência 

em atualização constante. Os usuários brasileiros do ciberespaço contabilizam 80 milhões, 

e desses apenas 20% utiliza o Twitter, posicionando-o em segundo lugar, juntamente com 

o Facebook, no ranking de websites das redes sociais mais utilizadas aqui17. No entanto, o 

Brasil é o segundo país mais ativo no microblog, demonstrando que apesar de não ser 

grande o número de usuários, a sua presença e frequência de posts são relevantes, segundo 

reportagens do site Web2engage. 

 Estes dados nos permitem observar que o Twitter possui um público cativo, 

podendo ser segmentado em nichos de interesses, através do que é dito e demonstrado. 

Esta segmentação, que também é realizada com o mecanismo de seguidores do microblog, 

                                                 
17

 Dados coletados de uma pesquisa publicada em uma matéria do site web2engagebrasil, datada em 4 de 

fevereiro de 2011. Disponível em <http://www.web2engagebrasil.com/Twitter-chega-a-200-milhoes-de-

usuarios/> Acesso em: 14 de junho de 2011. 

http://www.web2engagebrasil.com/twitter-chega-a-200-milhoes-de-usuarios/
http://www.web2engagebrasil.com/twitter-chega-a-200-milhoes-de-usuarios/
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é uma ferramenta em potencial para ser estudada e aproveitada nos rumos do marketing 

pessoal e da publicidade, tanto institucional quanto para o próprio varejo.  

Segundo Israel (2010), o Twitter trouxe uma transformação ao marketing social, 

abrindo espaço para as mídias sociais nas campanhas publicitárias. No entanto, para 

adequar a rede à comunicação publicitária, o autor complementa que sozinho o microblog 

é ineficiente, sendo realmente eficaz quando aliado às outras ferramentas de mídias sociais, 

ou redirecionando para outros meios.  Além disso, o Twitter também possibilita a 

observância de alguns resultados, pela mensuração da satisfação do cliente, seja por 

número de seguidores, por número de retweets ou pelo que é dito entre os usuários sobre a 

sua marca. Israel (2010, p.248) resume a aplicabilidade da rede tanto às pessoas jurídicas 

quanto físicas: “você decide como vai usar o Twitter. Apenas tenha em mente que as 

decisões que você tomar terão grande impacto em suas marcas pessoal e profissional”. 

Também é importante que se perceba o perfil predominante do público presente  no 

microblog. Telles (2010) define que a média etária predominante é de 39 anos, 

demonstrando que apesar dos jovens pertencerem a uma geração mais conectada, os 

adultos estão predominando nas mídias sociais, ou pelo menos nesta mídia. Um estudo 

venezuelano, feito no ano de 2011, disponível no site da UFBA18, traça o comportamento 

desses usuários, demonstrando que 20% interagem com usuários e geram informações e 

opiniões contra 16% que utilizam apenas como um canal de comunicação e 13% que 

utilizam ao máximo todas as ferramentas disponíveis. Através desses estudos, empresas de 

publicidade e divulgação conseguem afunilar melhor o público no qual querem lidar nessa 

mídia social. 

 
2.2.1 A publicidade no Twitter 
 

Atualmente, há três modalidades oficiais de anunciar no microblog, afora sorteios, 

enquetes e concursos realizados eventualmente. A primeira delas é, segundo Telles (2010), 

o Promoted Trends, ou seja, promover um Trending Topics19, onde o nome do produto 

aparece no topo da lista dos Trending Topics do dia, gerando visualização e mensagens de 

usuários sobre ele. O custo para essa peça publicitária está avaliado em 120 mil dólares por 

dia. Os principais anunciantes que já apostaram neste formato promocional de marca 

                                                 
18

 UFBA – Universidade Federal da Bahia. Disponível em <http://gitsufba.net/estudos-revelam-perfil-

dos-usuarios-dos-sites-de-redes-sociais/>. Acesso em 7 de outubro de 2011. 
19

 Tópicos de tendências, disposto em lista ao lado direito da página do Twitter. São medidos através do 

número de pessoas que escreve o mesmo nome. Algumas vezes são precedidos do caractere “#”.  
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foram, por exemplo, o canal de televisão fechado HBO, a fabricante de equipamentos 

eletrônicos Samsung e a montadora de veículos Toyota, de acordo com o Portal Imprensa.  

 

 

Figura 1: Trending Topics com produto promovido (promoted). 
Fonte: Twitter (2011) 

 

   Outro meio de divulgação no Twitter, de acordo com Telles (2010), é o Promoted 

Accounts, ou os perfis patrocinados, de acordo com o autor (2009, p.73). Esta modalidade 

“pode ser usada tanto para ajudar na campanha em busca de novos seguidores ou 

simplesmente para aumentar a presença online da marca ou produto”.  Neste contexto 

encontra-se um dos casos que serão analisados neste trabalho, o perfil @ClaroRonaldo, 

união do ex-jogador Ronaldo Nazário com a empresa de telefonia Claro. Para este tipo de 

publicidade, a empresa anunciante pode utilizar o nickname, o fundo, a foto e as 

mensagens do perfil, aliando suas promoções e propagandas institucionais a informações e 

mensagens particulares da celebridade escolhida. Essa estratégia só é válida se, 

primeiramente o artista ainda não possua um perfil válido no microblog em questão ou 

então que se adapte à marca, perdendo assim alguma de suas características próprias.   

   Os valores dessa nova forma de patrocínio não são comentados pelos responsáveis, 

mas o seu feedback pode ser avaliado por meio de números reais. Ao exemplo do caso que 

será analisado, o perfil do @ClaroRonaldo é utilizado diariamente pelo jogador, endereço 

no qual já postou 5.087 mensagens, apresentando 3.076.877 seguidores20. Seus 

comentários sobre os jogos da copa foram acompanhados pelos torcedores que davam 

retweets21, sendo que o maior número de retweets foi de 2.878, com a mensagem “Felipe 

                                                 
20

 Até o dia 17 de abril de 2012. 
21

 Ferramenta disponibilizada pelo site para repassar uma mensagem dita por pessoas que você segue aos 

seus seguidores. 
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Mello não deve passar férias no Brasil...”, e em segundo lugar uma foto do jogador com o 

logotipo da marca Claro, com 566 retweets.  

O último formato oficial de publicidade no Twitter, os tweets pagos, ou Promoted 

Tweets segundo Telles (2010), será o segundo caso analisado neste trabalho. Estas 

mensagens possuem como característica principal a possibilidade de relacionar a 

personalidade ou celebridade adequada à marca anunciante com os interesses do público-

alvo que se quer conseguir atenção. Para Vieira (2009), uma característica que os 

profissionais de marketing devem ter atenção, as mensagens das campanhas que utilizem 

tanto essa quanto as outras formas de divulgação do microblog, precisa manter o foco nas 

pessoas e não nos produtos. Israel (2010) salienta que os twitteiros famosos demonstram 

humanidade em suas mensagens. Atualmente as celebridades mais utilizadas por empresas 

anunciantes do Twitter (de bebidas alcoólicas a absorventes femininos, entre outros itens 

de produtos e serviços) são: a Vj da Mtv MariMoon, a celebridade Hugo Gloss, o estudante 

e colírio da Revista Capricho Frederico Devito e os apresentadores de canais de televisão 

aberta Sabrina Sato, Danilo Gentili e Rafinha Bastos, segundo a Veja on line (2011)22.   

Segundo o profissional Marcelo Tripoli, presidente da agência de marketing digital 

iThink, para se ter o alcance necessário é preciso aliar a escolha do garoto-propaganda no 

Twitter junto com as suas publicidades nos meios tradicionais: “Faltam dados 

demográficos sobre a audiência do Twitter. O jeito é nos basearmos no perfil escolhido 

para fazer a campanha, em sua imagem junto a fãs e na TV”, segundo reportagem do Blog 

do Marcelo23. Por isso, para essa escolha é necessário agregar esses valores e acompanhar 

o feedback em tempo real, já que as ferramentas do microblog são próprias para isso.   

 No entanto, Santaella e Lemos (2010) salientam que a inserção no microblog não é 

fácil, é um processo demorado que compreende o pleno conhecimento de suas 

funcionalidades e o uso de ferramentas que até então não eram familiares aos novos 

usuários. As autoras também comentam que para celebridades este processo é mais 

imediato, pois elas ganham seguidores rapidamente e já conseguem traçar o fluxo 

comunicacional que buscam no Twitter com maior presteza. O mesmo pode acontecer com 

perfis de marcas famosas, no entanto o sucesso com o número de seguidores nem sempre 

emerge automaticamente, fazendo com que a estratégia de personificação de marcas por 

celebridades fortemente influentes neste setor seja uma solução desejada.    

                                                 
22

 Disponível em <http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/campeoes-de-audiencia-do-Twitter-

vendem-de-tudo-na-rede > Acesso em 9 de agosto de 2011. 
23

 <http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2011/05/31/saiba-quando-custa-anunciar-seu-produto-no-

Twitter-das-celebridades/> Acesso em 18 de junho de 2011. 
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Em meio a diferentes perfis de usuários em geral, marcas e celebridades, para dar 

confiabilidade, credibilidade e evitar perfis clonados o Twitter oferecia, até o ano passado, 

o selo de conta verificada (ou verified account), representado pela ilustração de um sinal 

gráfico de “certo” (como em um check list) ao lado direito do nome do “twitteiro”. Este 

selo era conseguido a partir de um pedido enviado com formulário, e para isto era 

necessário informar que possuíam vários perfis falsos em seu nome. O serviço foi 

cancelado, pelo próprio Twitter, para reformulação do sistema, segundo reportagem do 

Blog do Marcelo24.  

 

 

Figura 2: Selo de verificação de conta.  
Fonte: <http://Twitter.com/#!/MarceloTas> Acesso em 9  de agosto de 2011. 

 

Este selo de verificação tornava-se essencial para o reconhecimento da 

autenticidade do que é dito, considerando-se que cada vez mais se criam perfis falsos para 

celebridades. A popularização dos meios criadores e transmissores de mensagens e 

informações ocasionou a desconfiança sobre a veracidade dos conteúdos postados no 

ciberespaço. Portanto, selos atestadores como esse são necessários na relação de 

credibilidade entre pessoas em geral, ídolos e marcas. E é exatamente nesta relação de 

proximidade e fidelidade entre celebridade e fãs que a publicidade tenta se inserir, 

buscando encontrar a sustentação aos argumentos de venda dos seus produtos anunciados 

na persuasão de mensagens e na influência destes públicos via Twitter. 

   

 

2.3 A FORÇA DO APELO DE CELEBRIDADES NO AMBIENTE TWITTER 
 

 

Ao abrir o endereço da web do microblog Twitter é possível ler a seguinte 

mensagem: “Siga o que mais te interessa. Atualizações instantâneas dos seus amigos, 

                                                 
24

 Disponível em <http://www.blogdomarcelo.com.br/v2/2010/09/29/Twitter-suspende-selo-verified-

account/>  Acesso em 16 de junho de 2011.  

http://twitter.com/#!/MarceloTas
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opinião de especialistas, suas celebridades favoritas e tudo que está acontecendo ao redor 

do mundo25”. Nesta mensagem podem-se observar algumas funcionalidades básicas desta 

rede social para seus usuários, sendo destacada a de se acompanhar as mensagens, as 

ideias, manifestadas pelos seus ídolos e artistas famosos. 

Para a geração que hoje se encontra acima da faixa dos 20 anos (geração Y), estar 

próximo dos seus ídolos e conseguir algum tipo de canal de comunicação quase direto era 

algo muito difícil de realizar. Com a popularização da internet e a criação das redes sociais, 

essa distância diminuiu. A partir do microblog Twitter, celebridades conseguiram um meio 

mais seguro para inserir-se e aproximar-se de seus fãs, não correndo riscos de milhões de 

pedidos de amizades, como em outros tipos de redes sociais. Além disso, no microblog 

eles podem compartilhar suas mensagens, seguindo outros amigos famosos sem nenhum 

incômodo maior.  

Os fãs saíram ganhando, conseguindo acompanhar diariamente as atualizações de 

seus ídolos da música, cinema, esportes e TV, podendo-se comentar seus status26, sabendo 

que ocasionalmente eles poderiam ler e até mesmo responder algum comentário de seu 

seguidor. Essa aproximação possibilitou a criação de vínculos mais próximos aos de 

amizade, entre fãs e celebridades, deixando esses famosos mais “reais” e presentes no 

cotidiano das pessoas.  

Considerando então as celebridades que estão presentes no microblog, percebe-se a 

necessidade de selecionar ainda mais atentamente o conteúdo das postagens, devido à 

exposição pública frente aos seguidores e não seguidores. Aliando a carreira e a vida 

pública, qualquer deslize por uma mensagem dita de maneira equivocada ou mal 

interpretada pode causar revolta entre os seguidores que acompanham minuciosamente a 

vida de seus ídolos. Fatos como este, podem ser exemplificados como as reações ao perfil 

do músico norte-americano John Mayer, que era considerado um ícone twitteiro e possuía 

3,7 milhões de seguidores, mas mesmo assim apagou sua conta no final do ano passado, 

sem mais explicações. Ou então Amanda Byes, atriz brasileira do musical “Hairspray”, que 

apagou sua conta após brigar com outros usuários por críticas negativas em relação à sua 

carreira, de acordo com reportagem do site Estadão (2011)27. Recuero (2010, p.109) já 

mencionava a importância da reputação online em seu livro dizendo que  

                                                 
25

 Disponível em <http://www.Twitter.com> Acesso em 16 de junho de 2011. 
26

 Significa, em uma tradução livre, a situação ou o estado que a pessoa se encontra, ou que em termos 

digitais, escreve nas redes sociais para comunicar as outras pessoas. 
27

 Disponível em <http://blogs.estadao.com.br/link/famosos-abandonam-o-Twitter/> Acesso em 16 de 

junho de 2011. 

http://www.twitter.com/
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Um dos valores principalmente construídos nas redes sociais é a reputação [...] a 

reputação é relacionada às informações recebidas pelos atores sociais sobre o 

comportamento dos demais e o uso dessas informações no sentido de decidir 

como se comportarão. 

  

Então, se utilizado o Twitter com precaução e responsabilidade social, essa rede 

pode configurar-se como oportunidade para o contato direto com os fãs. Além de ser uma 

ambiência onde é possível as celebridades receberem o feedback do trabalho e ainda dicas 

e sugestões de quem conhece detalhes de sua história profissional (e até mesmo pessoal). 

Tal situação é percebida no caso do apresentador de televisão brasileiro Luciano Huck que, 

além de twittar assuntos do seu cotidiano, busca através do contato direto com seus 

seguidores sugestões que sirvam de pautas para seu programa. Este é o caso também do 

jornalista brasileiro William Bonner, que durante os intervalos do Jornal Nacional (em que 

é o apresentador e editor-chefe), twitta e recebe instantaneamente o feedback do seus 

telespectadores. 

 A maneira como estas celebridades agem no ambiente do microblog também 

direciona o seu relacionamento com os outros usuários. Leoni (2009, p.29) caracteriza o 

Twitter pela frase “é um retrato atualizadíssimo do pensamento das pessoas sobre um 

determinado assunto”. Neste contexto, em um primeiro momento os usuários até podem 

seguir as celebridades apenas por admiração, no entanto a manutenção deste 

relacionamento virtual só ocorre se há uma retribuição relacionada ao interesse dos 

usuários pelas mensagens postadas de seus ídolos. O ato de “deixar de seguir” uma 

celebridade não condiz com o fato de não admirá-la mais, apenas ocorre por não haver 

interesse mais profundo nos assuntos que ela publica, ou então por atitudes mais 

específicas, como discordar de opiniões ou volumes grandes de conteúdo não interessante 

para aquele relacionamento. 

   Portanto, a utilização do poder de influência de celebridades para campanhas 

publicitárias não devem apenas basear-se na imagem de seu perfil. É preciso um estudo em 

relação às suas mensagens e sua linguagem, seu modo de se comportar e suas atitudes no 

ambiente digital. Estes aspectos também devem ser analisados juntamente com as 

características do público que está inserido neste ambiente digital, focando no 

relacionamento com este público com o histórico da celebridade, da marca e com os 

objetivos comunicacionais esperados pela empresa.  

 

2.3.1 Cultura digital: as gerações do Twitter. 
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  A cultura digital é um termo emergente. Como definido por Carvalho Junior (2009, 

p.9), ele “vem sendo apropriado por diferentes setores, e incorpora perspectivas diversas 

sobre o impacto das tecnologias digitais e da conexão em rede na sociedade”. Isto só foi 

possível através do amplo ambiente digital e de suas transformações, tanto para o campo 

comunicacional quanto para os relacionamentos humanos. O que houve não deve ser 

relacionado como uma mudança, mas sim um acréscimo nos diversos meios de se 

transmitir e conhecer novas culturas e conhecimentos mais específicos. Carvalho (2009) 

também salienta a importância do estudo específico, relacionando a digitalização da cultura 

com a reflexão da comunicação em rede.  

 Alinhando este segmento ao campo empírico do presente trabalho, encontram-se as 

gerações que estão conectadas diariamente ao microblog Twitter. Telles (2010), como já 

dito anteriormente, define a média etária dos usuários em 39 anos. Este público possui 

ligações diretas com uma das inovações comunicacionais que o Twitter propôs, ou seja, os 

seus formatos de publicidade. Também se relacionam as celebridades escolhidas e a 

maneira com que a mensagem é transmitida, tanto pela empresa Claro, do perfil de 

Ronaldo, quanto pelos anunciantes que utilizam o perfil de Bastos, tais como a rede de 

cartões de crédito Visa e a marca de refrigerantes Pepsi. Por isso é imprescindível o 

aprofundamento teórico acerca destas gerações e suas características pertinentes. 

  Alguns cientistas sociais acreditam que a cada período de tempo, conforme se 

alteram as características do contexto cultural, econômico, político e religioso em nível 

global, mudam também os padrões de comportamento social dos grupos humanos. Neste 

sentido, a história humana, desde meados da segunda metade dos anos 40, passou a ser 

dividida em gerações. Segundo Sá (2010), até hoje foram nomeadas quatro gerações 

humanas, a geração Baby boomers (1945 – 1960), a X (1966 – 1981), a Y (1982 – 1994) e 

a mais recente delas, a geração Z (de 1995 em diante). Assim, a publicidade e o marketing 

utilizam o conhecimento dessa divisão etária para entender melhor os paradigmas de 

pensamento dos diferentes grupos humanos, para então desenvolver as estratégias 

mercadológicas e comunicacionais adequadas à realidade do público-alvo das suas 

empresas.   

  Palfrey e Gasser (2011) afirmam que todas as transformações na sociedade 

ocorridas com a era digital alteraram em muito o modo pelo qual as pessoas vivem e se 

relacionam. A geração Baby Boom, por exemplo, é nativa da época pós II Guerra Mundial 

e cresceu em um mundo apenas analógico. Já a geração X, segundo Sá (2010), viu surgir o 

computador pessoal, no entanto mais como uma máquina industrial do que como um 
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instrumento particular, de uso pessoal. A geração Y estava mais adaptada ao computador 

quando presenciou a popularização da internet, com suas inúmeras facilidades e 

possibilidades. Já a geração Z nasceu nesse âmbito sociotecnológico, em frente ao 

computador e à internet, podendo se conectar com pessoas do mundo inteiro. Ou seja, é 

uma geração que não conhece o mundo sem tecnologias digitais da era da internet. 

  Estas divisões e definições dadas a partir do surgimento das tecnologias são de 

fundamental importância para entender o atual público pertencente às redes sociais. Freire 

Filho e Lemos (2008, p. 17) já haviam declarado que “tentativa de radiografar uma 

„geração‟ em todo o seu ineditismo parece estimulada mais pela profusão das próprias 

tecnologias em um admirável mundo novo do que pelo pertencimento a um grupo etário 

fixo”. 

  Para o uso adequado do Twitter como ferramenta mercadológica, empresas de 

marketing e propaganda precisam concentrar-se nas características predominantes da 

cultura digital. Para conquistar a confiança do grupo presente no ambiente digital, não 

basta apenas aproximarem-se, as marcas também precisam investir e trabalhar na sua 

imagem no ciberespaço e consequentemente na percepção que o público tem em relação a 

si. Por isso campanhas publicitárias tendem a investir em mídias digitais com ícones de 

ascensão para este público, seus ídolos, e não apenas em um layout28 e uma redação com 

identidade própria. 

Galli (2011, p.66) resume bem o momento em que a comunicação vive para atingir 

um público cada vez mais presente no ambiente digital, escrevendo que 

 

 o sucesso dependerá cada vez de uma comunicação verdadeira, autêntica, em 

que os patrocínios se casem com os conteúdos editoriais. Quem aspirar obter 

resultados, precisará produzir ligação genuína entre a mensagem publicitária e 

os interesses dos jovens.  

 

 

 Desta forma é preciso fazer um esforço de compreensão do contexto das redes 

sociais e suas potencialidades como mídia, aprofundando-se nos interesses do público e 

nas suas formas de interação e relacionamentos, sem esquecer de integrar esses dois 

elementos aos objetivos de marca. Pois de nada adianta apresentar uma celebridade que é 

referência à formação de opinião de um público-alvo se a marca anunciante não tiver 

nenhuma afinidade com ele.  

 

                                                 
28

 Registro visual e/ou gráfico-estética de uma propaganda. Inclui elementos tais como ilustrações, 

fotografias, gráficos, traçados, linhas, cores, tipografias, entre outros. 
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2.4 @CLARORONALDO 

 
 
Ronaldo Nazário de Lima é um ex-jogador de futebol que teve muita importância na 

história esportiva brasileira e mundial, tendo sido considerado até então o maior artilheiro 

de todas as Copas do Mundo, totalizando 15 gols. Durante a escalação do time para a 

última Copa, realizada na África do Sul, em 2010, o jogador não estava numa boa fase de 

sua carreira, por conta da sua saúde e forma física Neste contexto, segundo reportagem do 

site Propagando, Anda29 (2011), a agência de publicidade Ogilvy & Matter, responsável 

pela conta da Claro, propôs ao jogador que ele representasse a operadora de telefonia no 

microblog Twitter, aliando assim dois perfis na rede: o da operadora Claro e o de Ronaldo, 

que ainda não possuía conta no site. 

 A ideia inicial era que Ronaldo, também conhecido popularmente como 

“Fenômeno”, comentasse os jogos da Copa do Mundo pelo Twitter, simultaneamente 

divulgando a marca Claro, mesmo que de forma discreta. Inicialmente, a estratégia parecia 

arriscada, exatamente por criar uma identidade muito personalizada e individual à marca, 

carregando assim todo o histórico de erros e acertos de Ronaldo. Além do que, nenhum 

acontecimento negativo futuro poderia ser previsto, justamente por se tratar de uma pessoa 

conhecida publicamente e também por utilizar uma plataforma ainda pouco explorada para 

esse tipo de publicidade. Também os resultados poderiam ser complexos demais para 

serem mensurados. Mas em uma manobra corajosa, a Claro atingiu o que queria, e o perfil 

que nas primeiras semanas possuía apenas trinta mil seguidores passou a dois milhões em 

apenas dois anos, com contatos diários e diretos dos twitteiros com o jogador e a marca 

Claro.  

 A parceira entre a marca Claro e o jogador Ronaldo perdurou após a Copa e segue 

até hoje. São dois nichos de público que buscam e seguem o perfil na rede, uns pelo 

jogador e outros pela marca. Aos poucos, a operadora de telefonia foi desenvolvendo 

também planos e serviços com embasamento na plataforma criada com Ronaldo e 

divulgando os mesmos entre suas mensagens no Twitter.  
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 Disponível em: <http://propagandoanda.wordpress.com/2011/03/30/case-claroronaldo-de-30-mil-para-

mais-de-1-milhao-de-seguidores/>. Acesso em 16 de abril de 2012. 

http://propagandoanda.wordpress.com/2011/03/30/case-claroronaldo-de-30-mil-para-mais-de-1-milhao-de-seguidores/
http://propagandoanda.wordpress.com/2011/03/30/case-claroronaldo-de-30-mil-para-mais-de-1-milhao-de-seguidores/
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 O perfil também agregou os seguidores de língua espanhola e inglesa, justamente 

por Ronaldo Nazário ser um jogador mundialmente conhecido e também pela operadora 

Claro atuar em outros treze países da América Latina, como Argentina, Chile e Peru, 

segundo o site da Claro30 (2012). Assim, Ronaldo responde aos usuários nestas duas outras 

línguas, além de postar eventualmente mensagens próprias nestes idiomas também. 

  

 

Figura 3: Perfil de @ClaroRonaldo no Twitter. 
Fonte: <https://Twitter.com/ClaroRonaldo>. Acesso em 27 de março de 2012. 
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 <http://claro.com.br>  

https://twitter.com/ClaroRonaldo
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Figura 4: Tweets promocionais da operadora.  
Fontes: <https://Twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/183295779786592256> 

<https://Twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/178471437705805825>. 
Acesso em 25 de março de 2012. 

 

 

Figura 5: Tweet pessoal de Ronaldo.  
Fonte: <https://Twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/180004025503191040>. 

 Acesso em 25 de março de 2012. 

 

 
 

 

Figura 6: Tweet na língua inglesa.  
Fonte: <https://Twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/181402144858054656>. 

Acesso em 25 de março de 2012. 

 

 

https://twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/181402144858054656
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Figura 7: Tweet na língua espanhola.  
Fonte: <https://Twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/182225351865417728>. 

 Acesso em 25 de março de 2012. 

 

 

 A Claro, em campanhas publicitárias mais específicas, também utiliza outros canais 

de comunicação online, tais como o Youtube e redes sociais como o Facebook, aliando os 

dois sites com o microblog e divulgando vídeos entre o jogador Ronaldo e outros 

convidados famosos. Como na campanha “Claro Fica a Dica”, realizada no segundo 

semestre de 2011, onde Ronaldo trazia um convidado, como os humoristas Marco Luque31 

e Marcelo Adnet32, em vídeos de aproximadamente três minutos que imitavam um talk 

show33. Em um bate papo humorado eram apresentados os lançamentos da Claro, Tablets34 

e Smartphones35, e divulgados suas funcionalidades e características. A campanha utilizava 

o Youtube como plataforma para os vídeos e os divulgava em uma Fanpage36 no 

Facebook, através de pequenos comerciais na televisão com prévias dos vídeos e 

principalmente no Twitter, onde foi lançada a hashtag título da campanha: 

“#Claroficaadica”, e as pessoas puderam comentar sobre os vídeos e os lançamentos, 

retwittar as mensagem de divulgação e enviar as suas opiniões diretamente ao 

@ClaroRonaldo.  

 Os resultados mais uma vez foram positivos, além da repercussão no ciberespaço, 

uma pesquisa afirmou a Claro como uma das marcas mais lembradas nas redes sociais na 

semana de 24 a 31 de outubro de 2011, feita pela ferramenta IndexSocial37, que monitora 

                                                 
31

 Humorista e um dos apresentadores do programa Custe o Que Custar, da emissora Band. 
32

 Humorista, com programas na emissora MTV: Comédia MTV e Adnet ao vivo. 
33

 Gênero de programa em que pessoas discutem temas em uma bancada, vista por uma platéia ao vivo. 
34

 Dispositivo portátil eletrônico em formato de prancheta, onde se pode acessar internet sem fio entre 

outras tarefas básicas de um computador. 
35

 Celular com funções extras, como internet e aplicativos , que possuí o teclado QWERTY acoplado junto 

(teclado semelhante ao do computador). 
36

 Páginas personalizadas do site Facebook , normalmente institucionais, de marcas e empresas.  
37

 <http://www.indexsocial.com.br/> 

https://twitter.com/#!/ClaroRonaldo/status/182225351865417728
http://www.indexsocial.com.br/
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as marcas na web e nas redes sociais a partir da audiência das marcas, engajamento nas 

mídias sociais e volumes e resultados nas redes sociais. 

 

 

 

Figura 8: Pesquisa do IndexSocial. Claro em primeiro lugar entre as marcas mais lembradas nas 
redes sociais. Fonte: < http://www.fastcom.com.br/blog/popularidade/marcas-sociais-

midias_sociais/>. Acesso em 27 de março de 2012. 

 

 

 

Figura 9: Canal do Youtube personalizado com a campanha, cujo nome já remete ao Twitter. 
Fonte: <http://www.youtube.com/clarobrasil>. Acesso em 11 de julho de 2011. 

 

 Em um trabalho realizado pela Faculdade Promove, de Belo Horizonte, e divulgado 

no site Observatório das Redes38 (2011), um dos motivos para o sucesso desta união entre a 

operadora e o ex-jogador está ligado no foco do perfil, mais pessoal do que institucional. 

                                                 
38

 Disponível em <http://observatoriodasredes.wordpress.com/2011/05/19/analise-perfil-

claroronaldo/#comment-11> Acesso em 16 de abril de 2012. 

http://observatoriodasredes.wordpress.com/2011/05/19/analise-perfil-claroronaldo/#comment-11
http://observatoriodasredes.wordpress.com/2011/05/19/analise-perfil-claroronaldo/#comment-11
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Com Ronaldo escrevendo mensagens totalmente pessoais, livres de ligações com a marca, 

e conversando com amigos, respondendo fãs e também usuários da operadora, a Claro 

conseguiu ter um acesso mais próximo e diário aos seus consumidores. Além de aliar a sua 

marca à imagem de Ronaldo, um ídolo do futebol brasileiro para públicos de todas as 

idades, principalmente jovens, que estão mais presentes na rede e atentos às novas 

percepções. 

 Para este público, é cada vez mais necessário inovar e estar inserido no ciberespaço, 

pois segundo Palfrey e Gasser (2011) esse meio está diariamente presente em suas vidas e 

em seus relacionamentos seja com amigos, celebridades ou diretamente com suas marcas 

preferidas. A Claro aliada à imagem de seu garoto-propaganda na rede social, poderia não 

trazer tanto efeito quanto a inovação no plano de ação de incorporar um perfil verdadeiro, 

onde Ronaldo supostamente parece não está se guiando por um roteiro pré-escrito, onde ele 

apenas é um representante da marca, e sim sendo o ídolo de uma geração, escrevendo e 

conversando com o público sobre suas opiniões, através de uma plataforma que permite 

isso, sem deixar por esquecido a Claro que lhe trouxe até ali.  

 Outro ponto positivo percebido por um o estudo publicado no site Observatório das 

Redes (2011) é a possibilidade de agregar no perfil da marca também consumidores da 

concorrência e clientes em potencial. Não por eles serem influenciados a usar a mesma 

marca que seu ídolo, mas por procurarem seguir o perfil de seu ídolo e se interessarem 

pelas ofertas e promoções publicadas entre as suas mensagens pessoais. Essas pequenas 

inserções que aliam a marca ao jogador ainda podem gerar muitos frutos à empresa. 

    Como se pode imaginar, o uso da plataforma Twitter possibilita maior 

visibilidade aos resultados de campanhas e publicidades, não somente para aos gestores da 

marca, mas também a todos os usuários da rede, através do número de retweets e 

comentários feitos pelos usuários.  Portanto é preciso estar atento à visibilidade da sua 

comunicação, para Recuero (2010, p.108) “a visibilidade é constituída enquanto um valor 

porque proporciona que os nós sejam mais visíveis na rede”, entendendo-se na citação de 

nó como o perfil de @ClaroRonaldo, é preciso um intenso monitoramento para que esse 

valor não torne-se negativo à comunicação.  

 Outro ponto crucial e uma das características impostas por esta rede social é 

exatamente a comunicação rápida e em constante atualização, tanto pelo próprio perfil 

quanto por seus seguidores. Santaella e Lemos (2010, p.96) determinam “no Twitter, os 

laços sociais são dinâmicos e multidirecionais, ultrapassando as categorias primárias de 

„seguidores‟ e „seguidos‟.” Assim além de um intenso monitoramento da sua visibilidade, 
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também é necessária uma atualização seguida, com conteúdos ambos pessoais e 

promocionais, para manter a marca e o perfil pessoal. Analisando brevemente o perfil de 

Ronaldo e da Claro, consegue-se perceber que tanto a visibilidade quanto a sua atualização 

é monitorada com cuidado, realizando ao menos um tweet por dia, seja pessoal, 

promocional ou respondendo usuários. 

 Para estratégias de risco, em plataformas ainda pouco exploradas onde não se pode 

mensurar exatamente os resultados, é sempre necessário possuir outras opções. Pensando 

nisso, a operadora Claro desenvolveu mais dois perfis secundários no microblog, o 

@ClaroBlog39 e @institutoclaro40. Os seguidores são poucos, 1.783 no primeiro e 1.356 no 

segundo, e as propostas são melhorar o relacionamento com o cliente, ouvindo suas 

opiniões sobre o serviço e divulgar as ações de tecnologia do seu instituto. São dois perfis 

extras, criados livres de promoções publicitárias, para caso seu perfil oficial 

@ClaroRonaldo venha a trazer resultados negativos. Trabalhando-se com internet e redes 

sociais, nunca se pode ter um futuro previsível. 

 

2.5 @RAFINHABASTOS 

 
 

Rafinha Bastos foi, entre 2008 e 2011, apresentador e repórter de televisão do canal 

Bandeirantes, do programa semanal CQC41, e humorista de shows stand up42, e possui 

3.213.44643 seguidores no Twitter. No ano de 2011 foi eleito, pelo jornal americano The 

New York Times44, o perfil mais influente da rede, em nível mundial, fazendo com que, em 

agosto deste mesmo ano, o importante jornal publicasse em seu Twitter oficial uma 

mensagem em língua portuguesa do Brasil, em referência à nacionalidade do famoso 

Twitteiro.  

                                                 
39

 < https://Twitter.com/ClaroBlog>. 
40

 < https://Twitter.com/institutoclaro>. 
41

 Custe o Que Custar é um programa humorístico em formato jornalístico, exibido todas as noites de 

segunda-feira pela Rede Bandeirantes de televisão. 
42

 Estilo americano de fazer comédia, também chamada de “comédia em pé”. 
43

 Esse número corresponde aos seguidores de Rafinha Bastos até o dia 6 de outubro de 2011 
44

 Matéria publicada pelo jornal New York Times, datada em 24 de março de 2011. Disponível em < 

http://6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/03/24/a-better-way-to-measure-Twitter-influence/> Acesso em: 

15 de junho de 2011. 
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Figura 10. Retwitte dado por Rafinha Bastos no twitte do New York Times.  
Fonte: <http://Twitter.com/#!/rafinhabastos/status/98864516208668672>. 

 Acesso em 23 de agosto de 2011.  

 

 Gaúcho, natural de Porto Alegre, Rafael Bastos é formado em jornalismo e no 

início da sua carreira profissional produzia e editava reportagens na extinta TV Manchete e 

no Grupo RBS, afiliado Rede Globo no sul do país (RODRIGUES, 2011). Em 2002, foi 

para São Paulo onde desenvolveu vários trabalhos, entre eles stand ups e o espetáculo “A 

arte do Insulto” onde produtores da emissora Band o viram e convidaram para fazer parte 

do programa CQC. Programa esse que registra picos de audiência, ficando às vezes em 

segundo lugar nas noites de segunda-feira, segundo reportagem da Veja São Paulo 

Online45. Após isso, sua fama só aumentou, vindo subsequentemente pela influência no 

Twitter e publicidade que já o utilizou em mais de 730 comerciais somente no ano de 2011, 

de acordo com reportagem da Veja São Paulo Online (2011).  

  Bastos é frequentemente procurado para fazer publicidade no seu microblog. Ele 

revela, inclusive, que cobra cerca de R$6.400,00 reais por tweet, segundo reportagem da 

Veja São Paulo Online (2011). No entanto, os anunciantes que escolhem a figura de Bastos 

para suas propagandas devem estar cientes do público-alvo que querem atingir. Com seu 

humor ácido, Bastos é conhecido pelo perfil debochado, sendo uma celebridade 

                                                 
45

 Disponível em <http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2237/rafinha-bastos-comediante-acha-

engracado> Acesso em 6 de outubro de 2011. 

http://twitter.com/#!/rafinhabastos/status/98864516208668672
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considerada bastante polêmica atualmente. Sem pudor, ele entrevistou famosos e políticos 

durante o programa semanal CQC, e carregava de ironias suas piadas.  

 No ano de 2011, ele chamou atenção negativamente por duas piadas consideradas 

de “mau tom”, de “baixo nível” ou de “humor negro”, segundo a Veja Online São Paulo 

(2011). A primeira tratava sobre mulheres que sofriam abusos sexuais e estupro, onde o 

Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo entrou com uma representação 

contra Bastos no Ministério Público Estadual.  Após isso, voltou a ser foco de críticas com 

uma piada sobre a gravidez da cantora Wanessa Camargo. Essa polêmica lhe ocasionou 

uma suspensão e posteriormente demissão, do programa CQC, no qual era âncora46.  

 As opiniões que a Veja São Paulo Online (2011) trouxe estão divididas: alguns 

humoristas condenam esse tipo de piada feita por Bastos enquanto outros alegam o direito 

de liberdade de expressão. Ruim ou não, tais acontecimentos chamam ainda mais atenção 

para o público jovem da geração Z, que conectados acompanham minuciosamente o caso 

em diversos canais de informação e seguem os tweets irônicos de Bastos. Uma delas foi 

após a exibição do programa CQC do dia 3 de outubro, onde ele postou 3 fotos com um 

comentário que foi retwittado por mais de 100 usuários. 

                                                 
46

 Hoje em dia o comediante foi contratado por outros dois canais. Na RedeTV, emissora de tv aberta, ele 

apresenta aos domingos o programa “Saturday Night Live”, cópia brasileira de um programa americano 

de mesmo nome. E na FX, canal de tv a cabo, ele participa do seriado “A vida d e Rafinha Bastos”, em 

uma espécie de falso reality show, onde ele interpreta a si mesmo contando os percalços da sua carreira 

(atualmente com um único episódio lançado).  
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Figura 11: Tweet de Rafinha Bastos em resposta a sua ausência no programa CQC  
Fonte: < http://Twitter.com/#!/rafinhabastos/status/121067188361756673>. 

Acesso em 6 de outubro de 2011.  

 

http://twitter.com/#!/rafinhabastos/status/121067188361756673
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 Esse comportamento agressivo, irônico e rebelde é comparado inúmeras vezes com 

o comportamento jovem e adolescente, tanto por Marcelo Madureira, humorista do extinto 

programa “Casseta & Planeta” quanto por seu colega de equipe Marcelo Tás, de acordo 

com a revista Veja São Paulo Online (2011). Talvez seja essa a definição de público mais 

próximo a Bastos e é nessas características que os anunciantes precisam estar atentos. Para 

não tornar a propaganda negativa para a marca, por conseqüência de tal comportamento, a 

campanha precisa falar diretamente para esse público jovem que possui afinidade com o 

humorista. 

 Para esses jovens, as mensagens publicitárias postadas por Bastos no Twitter não 

atrapalham. Segundo o próprio (2011), “as pessoas que me seguem no Twitter não são 

bobas: elas sabem diferenciar um tweet normal de uma mensagem publicitária. É preciso 

deixar isso bem claro”. Mesmo porquê, após a mensagem, normalmente é indicado que é 

publicidade pela hashtag47 #pb (post pago) ou #ad (advertising).   

    Na última campanha realizada pela marca de refrigerantes Pepsi no Brasil, foram 

utilizados os tweets pagos no perfil de Bastos, com a hashtag da campanha #podeser. Era 

uma referência ao conceito da campanha. As mensagens foram “Descobrir que você é 

adotado, péssimo. Saber que a sua mãe é a rainha da Espanha #podeser sensacional” e 

“Aparar a juba num cabeleireiro cegueta: ruim. Descobrir q lançou um novo penteado 

#podeser mto bom”. Os seguidores que já haviam assistido ao comercial da televisão 

compreenderam que era uma referência ao refrigerante Pepsi, apesar do nome do produto 

não ter sido mencionado e de não citar a hashtag #ad. 

 

 

Figura 12: Tweet pago do Rafinha Bastos pela Pepsi.  
Fonte: <http://Twitter.com/#!/rafinhabastos/status/39354082330288128>. 

 Acesso em 16 de outubro de 2011. 

                                                 
47

 Mensagem precedida pela caractere “#” por indicar ser uma espécie de “etiqueta” ou palavra-chave de 

determinado conteúdo. 

http://twitter.com/#!/rafinhabastos/status/39354082330288128
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Outro exemplo de anunciante que também viu seu público aliado ao perfil de 

Bastos foi o cartão de créditos Visa, com uma campanha sobre seu programa de vantagens 

“Vai de Visa”, que sorteia prêmios para seus clientes cadastrados. Através de tweets, 

Bastos informava que estava presente nos banners publicitários do Visa, colocados no 

Portal do Messenger48. O diferencial desta campanha é que ela não se baseava apenas nos 

tweets pagos de Bastos, pois ele era garoto propaganda de toda ela. As frases dos banners 

também faziam referência ao microblog, com os dizeres: “aproveite. Agora o Rafinha 

Bastos tem bem mais do que 140 caracteres para falar com você”. 

 

 

Figura 13: Tweet pago do Rafinha Bastos pela Visa.  
Fonte: < http://Twitter.com/#!/rafinhabastos/status/105285405506678786>  

Acesso em 23 de agosto de 2011. 

 

 

Figura 14: Banner da campanha Visa com Rafinha Bastos.  
Fonte:<http://www.propmark.com.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=66173&sid=3 > 

Acesso em 6 de outubro de 2011. 

 

 

                                                 
48

 http://br.msn.com/ 

http://br.msn.com/
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Como resume o colunista do jornal New York Times, David Pogue (2009) apud 

SPYER (2009, p.40): 

 

O Twitter [...] é também um canal brilhante para se transmitir notícias de última 

hora, fazer perguntas e para se chegar perto de figuras públicas que você 

admira. Nenhum outro canal se compara à capacidade dele [Twitter] de 

disseminar conteúdo em tempo real por boca-a-boca. 

 

 O Twitter é uma ferramenta comunicacional de buzzmarketing e um dos seus 

potenciais comerciais publicitários está em atingir um público que está diariamente 

inserido neste contexto digital e que se inspira diretamente em celebridades inseridas neste 

mesmo meio. Além do fortalecimento possibilitado por meio dessa aproximação, a 

campanha veiculada numa mídia digital pode gerar mídia espontânea através de 

comentários e indicações entre amigos, principalmente no Twitter, onde a informação é 

atualizada a cada instante e as mensagens de 140 caracteres twittadas para poucos ou para 

milhões de seguidores podem ganhar uma visão gigantesca, se retwittadas e respondidas 

(replies).  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 42 

3 METODOLOGIA 

 

 

Este estudo delimita-se como uma pesquisa de natureza qualitativa. Segundo Michel 

(p.33, 2009), numa pesquisa deste tipo “a verdade não se comprova numérica ou 

estatisticamente, mas convence na forma da experimentação científica, a partir de análise 

feita sobre forma detalhada, abrangente, consistente e coerente”. Outra característica da 

investigação é o seu caráter experimental, a qual consiste em, segundo Gil (2009, p. 47), 

“determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de influenciá-

lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto”.  

 Assim, como objeto empírico de estudo foi selecionado uma amostra por 

conveniência dos tweets (no microblog Twitter) dos perfis do jornalista e humorista Rafael 

Bastos (@rafinhabastos) e do ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário com a empresa de 

telefonia Claro (@ClaroRonaldo). Assim, foi utilizado como corpus de análise os 

Promoted Tweets veiculados nestes perfis. O perfil de Bastos já foi por várias vezes 

requisitado para esse tipo de publicidade, além de ter sido eleito o mais influente perfil do 

Twitter pelo jornal The New York Times em 2011, o que lhe confere características que o 

destacam na rede social. Já o perfil de Ronaldo, possui um vínculo único com a marca 

Claro, não realizando tweets pagos para outra marca que não essa. Este contrato de 

exclusividade, que abrange todo o seu perfil, como um Promoted Account, também são 

características que se destacam na rede social, já deixando essas informações pré-definidas 

para os seus seguidores.  

 Desta maneira, apesar de possuírem os tweets publicitários em comum, os dois 

exemplos utilizados se opõem em vários outros quesitos, como por exemplo, quanto à 

marca anunciada, à abordagem e até quanto ao público destinado. A partir destas 

particularidades, se tentará relacionar tais diferenças ou familiaridades com resultados 

positivos e negativos da comunicação proposta e do relacionamento entre público, 

celebridade e marca. 

 A amostragem por conveniência, segundo Varão, Batista e Martinho (2005, p. 25), 

corresponde a “métodos em que os casos escolhidos são os que o investigador tem a sua 

disposição” – no caso desta investigação, foram escolhidos não apenas os tweets 

disponíveis, mas, entre estes, os que mais “falavam” aos objetivos do estudo. Mas, claro, a 

escolha por conveniência constituiu-se como adequada também porque o Twitter não 
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disponibiliza um vasto histórico de tweets, fato que restringe, de certa maneira, as 

possibilidades de tweets a serem analisados. 

 Foram selecionados para análise cinco tweets pessoais postados em cada um dos 

perfis escolhidos. Com este procedimento pretendeu-se estabelecer uma comparação entre 

a forma e o conteúdo, ou seja, entre a linguagem e a forma de abordagem e o conteúdo das 

mensagens pessoais e publicitárias postadas nos microblogs de cada um dos perfis 

analisados. Neste intuito, foram selecionados doze tweets pagos49 de cada perfil, os doze 

veiculados no período de realização deste trabalho, a fim de se empreender uma análise 

comparativa entre os próprios tweets pagos e entre as celebridades.  

 No caso do perfil Claro Ronaldo, a única marca mencionada foi, obviamente, a da 

Claro. Já no caso dos tweets de Bastos, foram identificados os seguintes nove anunciantes 

mencionados: a rede social Arcah; os filmes de longa metragem Espelho Meu e A Toda 

Prova; o aplicativo do facebook Be Know; o Twitter @monsterbrasil; a marca Ambev; a 

rede de cartões Visa; a marca de tênis e artigos esportivos Olympikus; e o refrigerante 

Pepsi.  As últimas quatro marcas (Ambev, Visa, Olympikus e Pepsi) foram escolhidas na 

primeira fase desta pesquisa, durante o segundo semestre de 2011, anteriormente ao 

polêmico fato ocorrido entre Rafael Bastos e a cantora Wanessa Camargo50, acontecimento 

este que foi o ponto chave para uma significativa mudança nos objetivos deste trabalho.  

 Primeiramente, este estudo previa uma análise apenas do perfil de Rafael Bastos, 

justamente por ele ter sido escolhido como o perfil51 mais influente no microblog Twitter 

no ano de 2011. Pretendia-se, assim, investigar as características do conteúdo postado por 

Bastos em seus tweets pagos, lidos pelos seus seguidores, público pertencente 

especialmente à geração Z (em uma primeira e rápida observação), analisando-se também 

os aspectos do seu comportamento e personalidade enquanto influente celebridade, em 

relação à credibilidade perante esse público. Assim, de início, formulava-se um estudo de 

caso que, segundo Gil (2009, p.54), “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

                                                 
49

 Esse estudo compreende como tweets pagos toda a mensagem que possui o nome ou faz menção à 

alguma marca ou produto. 
50

 “No mês de setembro de 2011 começou a novela que ia terminar com o afastamento de Rafinha Bastos 

do programa CQC (Band). Tudo começou quando ao vivo no programa, o humorista fez uma piada sobre 

a cantora Wanessa Camargo e seu bebê. Após uma reportagem exibida pela atração, Marcelo Tas 

comentou a beleza da cantora. Rafinha, então, disparou o comentário que mudou seu futuro na emissora.  

- Comeria ela e o bebê.” (canal de entretenimento R7, 2011) Disponível em < 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/rafinha-bastos-faz-piada-de-bebe-de-wanessa-

camargo-em-setembro-20111212.html?question=0> Acesso em 21 de junho de 2012. 
51

 Matéria publicada pelo jornal New York Times, datada em 24 de março de 2011. Disponível em < 

http://6thfloor.blogs.nytimes.com/2011/03/24/a-better-way-to-measure-Twitter-influence/> Acesso em: 

15 de junho de 2011. 

http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/rafinha-bastos-faz-piada-de-bebe-de-wanessa-camargo-em-setembro-20111212.html?question=0
http://entretenimento.r7.com/famosos-e-tv/noticias/rafinha-bastos-faz-piada-de-bebe-de-wanessa-camargo-em-setembro-20111212.html?question=0
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poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Nesta 

época, Bastos se destacava bastante nas mídias digitais, especialmente por sua irreverência, 

chamando a atenção de muitos anunciantes nacionais. 

 Foi em setembro de 2011, no entanto, que Bastos ousou demais em seus 

comentários – neste caso específico, numa fala em um programa semanal de um canal da 

televisão aberta. Neste episódio, citou a cantora Wanessa Camargo no programa ao qual 

era âncora, CQC (ou Custe o que Custar), da emissora de televisão Band (Bandeirantes). 

Em sua polêmica declaração, Bastos afirmou ao vivo no programa que “comeria ela e o 

bebê”, referindo-se ao filho que a cantora estava esperando. Como era de se esperar, a sua 

piada não foi bem vista pela cantora, nem pelo canal de televisão e nem pelos seus colegas 

de bancada no programa. Assim, Bastos primeiramente foi afastado e depois demitido do 

canal, sempre fazendo piadas em relação a essa polêmica e negando a necessidade de 

qualquer desculpa pública à cantora. Ele também foi processado por ela por danos morais. 

Segundo a revista Exame (2012), ela venceu a ação e o humorista foi condenado a pagar a 

quantia de 100 mil reais (R$ 100.000,00). Seu advogado, no entanto, ainda recorre em 

relação a esta decisão. 

 Após toda essa repercussão, a imagem de Bastos foi seriamente prejudicada, tanto 

na televisão quando no ambiente digital. Como nenhum anunciante deseja associar sua 

imagem à imagem negativa de uma celebridade, os tweets pagos do humorista não foram 

mais tão utilizados, sendo veiculados em grandes espaços de tempo e por empresas não 

muito famosas, mais ligadas ao meio digital. Por essa razão, o objetivo geral desta pesquisa 

(estudar os tweets pagos de Bastos) foi prejudicado e não havia mais uma amostragem de 

tweets que fundamentasse uma análise ideal, obrigando assim uma reformulação do estudo. 

Assim, surgiu a ideia de se abranger outro aspecto, o de como um perfil pode funcionar ou 

não a favor de uma marca (considerando-se a imagem pública do proprietário do perfil). E, 

também, indiretamente, sobre como o contrato de exclusividade publicitária no meio 

digital (Claro Ronaldo) pode somar à imagem de marca de um anunciante, realizando-se 

assim uma análise comparativa entre os dois perfis, substituindo-se assim o estudo de caso.  

 A oposição destes dois nichos tornou o trabalho novamente relevante, para a 

observação do emprego dos perfis famosos em divulgações publicitárias e a força que tal 

estratégia pode acarretar para o público e para a marca. Desta maneira, criando-se um 

paralelo de um suposto sucesso e um suposto fracasso. Estas mudanças no corpus 

empírico, no entanto, não restringiram a escolha de tweets. Por esta razão, alguns tweets 

pagos veiculados anteriormente ao caso de Bastos permanecem no quadro de análises, 
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justamente para se realizar um contraponto entre o que era realizado e o que está sendo 

feito ultimamente, para que se observasse se havia acontecido ou não alterações de 

linguagem ou uma maior prudência nas piadas, por parte de Bastos.  

 Para a realização dos objetivos propostos, também foi executada uma análise 

documental, que segundo Michel (2009, p.39), “trata-se da consulta aos documentos, aos 

registros pertencentes ao objeto de pesquisa estudado, para fins de coletar informações 

úteis para o entendimento e análise do problema”, no caso desta pesquisa, composta de 

fontes secundárias de mídia eletrônica, segundo Moreira apud Duarte (2005). Essas fontes 

secundárias foram formadas especialmente por reportagens publicadas em sites e postagens 

de blogs cujos conteúdos sejam relacionados ao tema desta pesquisa: Twitter, redes sociais, 

Rafael Bastos, Claro Ronaldo, entre outros. Essa etapa auxiliou no cruzamento de 

informações juntamente à pesquisa bibliográfica.  

  Após a coleta do corpus, foi realizada então uma análise de conteúdo que, de 

acordo com Michel (2009), é uma maneira a posteriori de analisar de maneira mais 

aprofundada os dados coletados, percebendo e comparando sua lógica, coerência e 

eventuais distorções, entre outras questões. Para se alcançar os objetivos propostos pelo 

estudo, foram criados então dois quadros esquemáticos de análise, agrupando-se nele todos 

os tweets52 selecionados.  

 

 

Tabela 1: Tweets pessoais selecionados para o corpus da pesquisa.  
Fonte: a autora (2012) 

                                                 
52

 Os tweets foram digitados tal qual estavam no microblog, contendo também os erros de digitação. 
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Tabela 2: Tweets pagos selecionados para o corpus da pesquisa.  
Fonte: a autora (2012) 

 

 Pelo tema desta pesquisa tratar de um campo de conhecimento novo e ainda não 

possuir muitos aprofundamentos teóricos (pelo menos em relação às redes sociais, e mais 

especificamente em relação ao Twitter), foram criadas quatro categorias de análises, cujo 

principal objetivo é estabelecer um paralelo entre os perfis das duas celebridades. Após 
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uma prévia leitura dos tweets selecionados e com base na revisão teórica deste estudo, 

assim foram pensadas as categorias:  

a) Utilização do nome da marca na mensagem twittada. Esta categoria considera a 

presença do nome da marca anunciada na mensagem publicada pelo perfil. A 

presença desta referência é importante pelo reconhecimento por parte do público 

seguidor do perfil em relação à publicidade que está sendo exposta. A ausência do 

nome da marca, por outro lado, também evidencia um tipo diferente de apelo 

publicitário, em uma referência indireta, em alguns casos mais instigadora do 

público, às vezes funcionando como uma espécie de teaser53 online. Percebendo-se 

que a maioria dos tweets pagos apresentam um endereço link que direciona para a 

página ou perfil da marca, é preciso demandar uma interação do usuário-alvo com a 

marca, num outro espaço (ou perfil) para o sucesso pleno da interferência 

publicitária. Assim, esta categoria torna-se importante na análise desse trabalho por 

investigar as suas influências nas relações entre marca, público e celebridade; 

b) Formalidade do conteúdo discursivo twittado. Como o Twitter é uma rede social 

utilizada num contexto diário, de poucos caracteres, para se postar conteúdo sobre 

diversos assuntos, sua linguagem é mais coloquial e a informalidade é sua marca, 

podendo ser percebida até mesmo em perfis de veículos de comunicação bastante 

formais, como é o perfil da revista Veja, @VEJA. A formalidade, a qual se refere 

esta categoria, pode ser relacionada ao uso correto do português, pelo não uso de 

gírias, pela objetividade da informação, por representar um texto comercial, pré-

estabelecido (roteirizado) pelo anunciante. Pela formalidade, neste sentido, não se 

busca uma interação mais próxima com o seguidor, aparentemente objetivando-se 

apenas a transmissão da mensagem objetivamente. Esta categoria é importante 

porque a formalidade no Twitter transparece como uma mensagem enviada pela 

marca e publicada pela celebridade, e não como um tweet formulado com 

características próprias de linguagem e vocabulário próprio do dono do perfil;  

c) Relação do conteúdo twittado com as mensagens já existentes no ambiente 

online. Algumas mensagens, vídeos e fotos publicadas no ambiente online causam 

impacto por diversas razões (como ter boa qualidade ou não), gerando grande 

visualização do público. Rapidamente elas viram assunto e referência em 

conversas, ganhando muito destaque nas redes sociais, como o Twitter. Essas 

                                                 
53

 Teaser é quando a publicidade utiliza peças que incitem a curiosidade das pessoas, sem realmente 

revelar o objeto que está sendo divulgado.  
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mensagens pré-estabelecidas, já existentes no ambiente online, não são só utilizadas 

pelo público comum do ambiente online, mas muitas vezes também por 

celebridades nele inseridas. Características como essa são contrárias à categoria 

apresentada anteriormente, pois ela cria uma identificação forte e imediata com o 

público-alvo, por estar presente também no contexto deles. Por esta razão, pode 

fortalecer a relação entre marca, público e celebridade; 

d) Relação da marca com o conteúdo twittado nas mensagens pessoais. Ao 

escolher uma celebridade para associá-la a sua imagem de marca, para publicações 

como os tweets pagos, é necessário que se conheça a sua linguagem, o seu histórico 

tanto online quanto offiline e, claro, como a celebridade se relaciona em ambientes 

como o Twitter. Primeiramente, porque ao criar uma mensagem para tal 

celebridade publicar, é preciso que haja elementos relacionados com o contexto 

pessoal (social, cultural, ideológico) dela, para que o público que a segue, que se 

supõe ser o mesmo público-alvo da campanha da marca, tenha identificação 

positiva. Outro ponto importante é a liberdade da celebridade em postar mensagens 

particulares de todos os aspectos, contendo suas opiniões em relação a diversos 

assuntos. Tais mensagens podem trazer assimilação e apoio/aceitação por parte do 

público ou então gerarem polêmicas contrárias, negação. Nesses casos, a marca que 

utilizou a celebridade corre o risco de ser vista pelos mesmos aspectos negativos, 

como se tivesse as mesmas opiniões, ganhando também contestações do público. 

Esta categoria é importante para que se reflita o sucesso ou fracasso na utilização 

de celebridades para representar marcas. 

 Considerando-se as quatro categorias expostas e explicadas acima, segue-se agora à 

análise dos perfis @ClaroRonaldo e @rafinhabastos em relação à publicidade no Twitter, 

aliando-se imagem de marca a perfis de celebridades. 
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4 ANÁLISES 

 

 Para que a análise comparativa entre os dois perfis escolhidos como objeto desta 

pesquisa obtenha um entendimento mais aprofundado e uma clareza tanto para a 

pesquisadora quanto para os leitores, a presente análise foi dividida em três momentos. Em 

um primeiro subcapítulo, as categorias de análises desenvolvidas e elucidadas no capítulo 

anterior foram aplicadas somente para o primeiro perfil apresentado no referencial teórico, 

o @ClaroRonaldo. O segundo subcapítulo partiu-se do mesmo princípio, no entanto para o 

outro perfil escolhido, o @rafinhabastos. Dessa maneira, com os perfis analisados 

individualmente, é possível uma percepção mais abrangente em relação à problemática 

desenvolvida. Após isso, em um terceiro momento foi realizado a análise comparativa, em 

relação às categorias criadas e percepções das análises já realizadas, auxiliando para a 

retomada final deste trabalho. 

 

 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL @CLARORONALDO 

 

 

 No perfil do ex-jogador Ronaldo Nazário, aliado ao perfil principal da empresa 

Claro, resumindo-se o que se conhece por Promoted Account, toma-se por base o uso da 

exclusividade publicitária nos tweets pagos. Em relação aos temas dos tweets pessoais de 

Ronaldo, é perceptível uma grande aproximação por assuntos relacionados ao meio 

futebolístico, tanto em comentários sobre jogos como opiniões e, também, conversas com 

outros jogadores presentes no microblog. Partindo deste contexto e com uma amostra de 12 

tweets pagos e 5 tweets pessoais, analisa-se qualitativamente a seguir o conteúdo destas 

mensagens, de acordo com as categorias de análise apresentadas no capítulo anterior. 

 Em relação à primeira categoria, a “Utilização do nome de marca na mensagem 

twittada”, apesar do conteúdo publicitário ser exclusivamente da empresa Claro e a marca 

estar presente no nome e na imagem de perfil (que ficam sempre visíveis nas páginas dos 

seus seguidores, quando algum tweet é postado), o uso do nome da marca é recorrente, 

sendo que dos 12 tweets selecionados, apenas 5 tweets não utilizaram, caracterizando-se 

por menos da metade da amostragem. O uso do nome da marca é sempre de forma correta, 

ou seja, com a inicial em maiúscula e sem erros de digitação. Pelo perfil possuir 

exclusividade publicitária com a empresa, não é utilizado o sinal referente à postagem de 
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publicidade, o “#ad”. Desta forma, a utilização do nome da marca já denota o caráter da 

postagem, em uma maneira rápida de seus seguidores compreenderem que o tweet é 

publicitário, antes de entrarem no endereço que a postagem sugere.  

 Estes tweets também se caracterizam pela categoria da “Formalidade do conteúdo 

discursivo twittado”, pois seu conteúdo apresenta objetivamente o que é ofertado, 

transparecendo uma mensagem pré-estabelecida pelo anunciante, ao invés de uma 

mensagem criada e digitada pelo próprio Ronaldo. O uso da palavra “Galera” (tweet 3 ou 

t3) e de adjetivos como “Presentão” (t1) demonstram uma busca por se suavizar a 

mecanicidade (discurso técnico) do conteúdo postado, aproximando-se mais das 

mensagens postadas no ambiente digital. Os tweets que não apresentam o nome da marca 

e, portanto, não se enquadram na primeira categoria, também não estão presentes nesta 

segunda. Eles demonstram uma maior realidade em relação aos seguidores, por possuírem 

características de grande presença no microblog, como gírias, em “Caraca!”(t6) e 

“Galerinha”(t8 – que no contexto do diminutivo considera-se como uma gíria), 

abreviaturas, em “+”(t5) e “glr”(t6) e erros de grafia ou digitação, ao exemplo de 

“Numeros”(t5) e “ai”(t7).  

 Há dois tweets que devem ser analisados separadamente aos demais, nestas duas 

categorias apresentadas acima. Primeiramente, o tweet 12, no qual o nome de marca é 

utilizado em forma de hashtag para lançar uma campanha, aproximando-se também do 

contexto do Twitter e utilizando outra característica comum ao ambiente, a onomatopéia de 

risada “kkk”. Outra observação importante relacionada a este conteúdo é que o endereço a 

qual ele remete é realmente uma foto pessoal de Ronaldo, tirada por ele próprio em seu 

cotidiano, num ambiente próximo a uma academia. Mesmo relacionada a uma campanha, a 

foto, por ser particular e sem produções, mostrando o ídolo utilizando seu celular pessoal, 

fortalece a veracidade da relação entre a celebridade e a marca anunciada, fortalecendo em 

conjunto o triângulo seguidor – marca – celebridade.  

 Já ao tweet 10, em que o nome da marca também é utilizado, mas não há 

formalidade, percebe-se a presença da categoria “Relação do conteúdo twittado com 

mensagens pré-estabelecidas do ambiente online”, pois é utilizada a frase “Para nooossa 

alegria” referente a um vídeo54 que virou “febre”, tornando-se um dos mais comentados e 

                                                 
54

 Nele, dois irmãos e sua mãe cantam com auxílio de um violão, uma música com o tema “Deus”, com 

caras e bocas, risadas e tons diferentes, que viraram imagens e sons divulgados nos mais diversos 

contextos, além da letra da música.  Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=RIM_zrNZqNc>. 

Acesso em 22 de maio de 2012. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RIM_zrNZqNc
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acessados do Brasil. A ênfase no refrão “Para nossa alegria” que também foi utilizado nas 

redes sociais, está presente na publicidade do jogador no microblog, com o triplo o, que foi 

utilizado para fazer referência à forma que o menino canta a música, alongando a vogal o.  

 Analisando-se última categoria, “Relação da marca com o conteúdo twittado nas 

mensagens pessoais” pode-se perceber que o conteúdo pessoal mais postado por Ronaldo é 

sobre futebol, sendo dos 5 tweets selecionados, apenas 1 não corresponde à algo 

relacionado ao tema (t2). Também se percebe uma preocupação de Ronaldo no t3, onde ele 

faz uma campanha para doação de sangue em um banco Corinthiano, distribuindo, como 

uma espécie de prêmio, o seu retwitte. Esses aspectos são importantes na construção da 

imagem da marca para os seguidores, já que no Twitter Ronaldo também é a marca Claro. 

Comparando com os tweets pagos, nota-se que em alguns casos, a marca utiliza o assunto 

principal do jogador como referência para a sua publicidade, utilizando palavras que fazem 

parte da rede semântica, como “time” (t3), “melhor jogada” (t7), “gol” (t9). Esta estratégia 

firma em um reconhecimento do público que segue Ronaldo, já que o motivo principal 

deste ato é o interesse em comum pelo mesmo tema (descartando, claro, a relação de sua 

fama).   

 
 

4.2 ANÁLISE DO PERFIL @RAFINHABASTOS 

 

 

 No perfil do jornalista e humorista Rafinha Bastos, os tweets pagos não possuem 

exclusividade com marcas, algumas vezes são utilizados como peças complementares de 

uma campanha, outras vezes por empresas próprias do ambiente digital, de uma forma ou 

de outra, entre os 12 tweets pagos selecionados foram percebidos a presença de 9 marcas 

diferentes, sendo que apenas uma utilizou 4 vezes essa estratégia  para a mesma campanha. 

Entre os 5 tweets pessoais selecionados, percebe-se a constante utilização do humor, com 

piadas e comentários sobre os assuntos que estão mais falados no momento, inclusive ele 

próprio. 

 Em relação à primeira categoria, “Utilização do nome de marca na mensagem 

twittada”, é percebido que apenas 3 tweets não trazem consigo o nome da marca (t9, t11 e 

t12). Apesar de todos os tweets apresentarem a sinalização “#ad” e, praticamente todos 

conterem um link correspondente à continuidade da propaganda, o nome da marca 

aparente não deixa a mensagem repetitiva, pois em todos os casos ela se demonstra 
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inserida no contexto, fazendo parte da campanha, como nos dois tweets pagos de filmes (t2 

e t3) e no do Aplicativo Be Know (t4) em que ela aparece como uma hashtag para ser 

usada posteriormente pelos seguidores.  

 O emprego da segunda categoria, “Formalidade do conteúdo discursivo twittado”, é 

percebido apenas no tweet pago da marca Ambev (t6), pois nele há objetividade nas 

informações, além de não conter gírias nem abreviaturas. O emprego das palavras nesse 

tweet transparece mais como uma mensagem pré-estabelecida do que os outros tweets 

analisados. A informalidade é constante, pelos erros de português, “Corrão” (t3), pelas 

gírias, ao exemplo de “trampo” (t3) e também pelas piadas, como “Lembre, vc ñ é Branca 

de Neve nem Scarlet” (t2). Os tweets, em geral, buscam uma relação direta com Bastos e 

seus seguidores, utilizando tais elementos que estejam presentes e identificados no 

cotidiano deste relacionamento. 

 Na “Relação do conteúdo twittado com mensagens pré-estabelecidas do ambiente 

online” não é percebida mensagens de uso comum, que tenham sido muito comentadas, 

mas sim assuntos que estejam populares no ambiente online, exclusivamente mais em 

relação ao próprio Bastos, como quando ele cita o New York Times no t10, da marca Visa, 

e também quando Rafinha fala sobre estar desempregado, após a polêmica e sua 

consequente demissão da emissora Band, no t5 do perfil do próprio Twitter 

@monsterbrasil. Citar a si próprio, no momento em que também se é um dos assuntos mais 

falados no ambiente online, torna-se uma importante estratégia para chamar a atenção do 

público-alvo, já que estes estão esperando por uma declaração de Bastos sobre o que está 

acontecendo. Nos dois exemplos analisados, pode-se perceber que em um primeiro 

momento ele ficou conhecido por um acontecimento bom, ser recomendado por um jornal 

internacional, mas logo depois voltou aos holofotes digitais por ter perdido o emprego, um 

acontecimento considerado ruim para a sua carreira. No entanto, nos dois casos, sendo bom 

ou ruim para a celebridade, conseguiu-se utilizar tais informações para a construção da 

mensagem publicitária a ser divulgada, envolvendo-se com o momento presente na relação 

entre Bastos e seus seguidores. 

 A última categoria de análise, “Relação da marca com o conteúdo twittado nas 

mensagens pessoais” é visto que, os conteúdos postados nos tweets pessoais englobam 

piadas sobre os assuntos que estão mais atualmente na mídia, incluindo novamente até ele 

próprio. Todos os 5 tweets selecionados para essa análise comparativa trazem esse tom de 

piada, com pitadas de humor negro, que se caracteriza por ironia e por fazer graça com 

assuntos sérios e muitas vezes polêmicos. Em alguns casos, essas piadas originadas 
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próximas à divulgação de tweets pagos podem trazer um resultado ruim para a marca, 

aliando a opinião de Bastos com a imagem da empresa que apenas o utilizou para uma 

mensagem publicitária. Ao se analisar os 12 tweets pagos, encontram-se características 

próprias do humor de Bastos, como ironias e piadas, sobre ele próprio e outros assuntos 

que estejam na mídia, ao exemplo de “vc ñ é Branca de Neve nem Scarlet” (t3) e “tem um 

cara lindo em um banner” (t7).  

 Um detalhe deve ser ressaltado na análise deste perfil, em relação às marcas que 

utilizam seus tweets pagos. Anteriormente às suas declarações e à polêmica sobre a cantora 

Wanessa Camargo, como já foi explicado neste trabalho, as marcas que utilizavam Bastos 

eram a rede de cartões Visa, a Ambev, a Pepsi e a Olympikus. Essas empresas são muito 

reconhecidas pelo público brasileiro, além de já possuírem um grande histórico e serem de 

grande porte. Após os acontecimentos, os tweets pagos passaram a ser de marcas mais 

novas, não tão conhecidas, e a maioria de produtos relacionados ao ambiente online. Essa 

alteração demonstra que o reflexo das declarações de Bastos poderiam, de fato, acarretar 

uma imagem negativa para marcas, observando-se então, justamente, a diminuição da 

ocorrência de tweets pagos publicados por Rafinha Bastos.  

  

 

4.3 CRUZAMENTO DAS ANÁLISES 

 

 

 Para que as considerações finais deste trabalho sejam estabelecidas, é preciso 

analisar-se comparativamente as postagens dos dois perfis componentes do corpus, o perfil 

de Ronaldo e o perfil de Bastos. As análises individuais e mais específicas, apresentadas 

acima, auxiliaram a pesquisadora na construção desta última análise, integradora dos 

tweets componentes do corpus. O perfil de Ronaldo e o perfil de Bastos possuem algumas 

características semelhantes e outras diferentes, que serão expostas a seguir. 

  Em relação à primeira categoria, tanto Ronaldo quanto Bastos apresentam o nome 

da marca na maioria dos seus tweets pagos. As diferenças é que para o ex-jogador não 

haveria essa necessidade, já que ele possui contrato de exclusividade, logo ele utiliza essa 

estratégia apenas para auxiliar seus seguidores a diferenciar o que é conteúdo publicitário 

do que é conteúdo particular. Já Bastos utiliza o recurso do “#ad” para fazer essa 

diferenciação, mas mesmo assim utiliza o nome de marca em sua maioria, pois faz desse 



 54 

uso uma tática para complementar a informação presente, incluindo este nome de uma 

maneira coloquial, sem forçar uma mensagem pré-estabelecida. 

 Dessa forma, na segunda categoria, foi percebido que Ronaldo utiliza bem mais a 

formalidade discursiva em seus tweets pagos, deixando explícitas suas ofertas e promoções 

e demonstrando mais usar mensagens pré-estabelecidas (provavelmente redigidas) por 

terceiros (anunciantes e suas agências de publicidade) do que por Ronaldo. Assim, os seus 

seguidores pode ter a certeza quando a mensagem é de cunho pessoal ou publicitário. Já 

em Bastos não se verifica muito esta categoria, aproximando mais as informações do seu 

estilo de linguagem cotidiana, com erros de português, gírias e abreviaturas. Tal 

característica ocasiona uma maior relação do seu público seguidor com a mensagem que 

está sendo divulgada, podendo ajudar na criação de uma nova relação, entre seus 

seguidores e a marca que está sendo exposta. 

 A terceira categoria aparece apenas uma vez para Ronaldo, quando ele cita “Para 

nossa alegria”; já para Bastos, torna-se mais evidente nas piadas que ele inclui em seus 

tweets pagos, comentando sobre ele próprio, já que também é um assunto muito comentado 

no ambiente online. Apesar do pouco uso no primeiro perfil, não é percebido uma 

fragilidade ou uma carência disto para a identificação do público, nem para a mensagem 

parecer incluída no meio em que está. No segundo perfil isto também não é identificado; o 

que há para ressaltar é que essa estratégia realça a divulgação da mensagem, pois Bastos 

faz piada sobre um assunto próprio (sua vida profissional e pessoal) e todos já aguardavam 

por uma declaração sua, em seu Twitter, sobre tais acontecimentos. 

 Em relação à última categoria, tanto Ronaldo quanto Bastos utilizam características 

de suas mensagens particulares nos tweets pagos. Ronaldo praticamente utiliza seu perfil 

para postar mensagens sobre futebol. Já Bastos carrega suas postagens de piadas de humor 

negro e ironias sobre assuntos corriqueiros, o que também é percebido em algumas 

mensagens publicitárias que posta. Assim, os dois fazem relações de conteúdos para 

identificar e aproximar o público do que está sendo anunciado, mediando uma relação 

entre seguidor e marca. 

 Outro ponto importante para essa análise comparativa é a relevância dos conteúdos 

postados particularmente para a formação da imagem da marca nos públicos seguidores. 

Nesse quesito, nos tweets pessoais analisados e no histórico de Ronaldo, é percebido que 

seu conteúdo se baseia em comentar, opinar e comunicar sobre o assunto que mais entende, 

o futebol. Em um dos tweets analisados, ele também auxilia para a doação de sangue, 

sempre relacionando ao seu tema principal. Esses aspectos trazem à operadora Claro, uma 
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imagem positiva, em relação à campanha de doação de sangue realizada. E também a 

transformam em uma operadora que apóia o futebol, que está presente neste contexto 

diariamente, mesmo não patrocinando diretamente jogos ou times. A Claro, oportunizando 

isso, pode estar também se inserindo facilmente na próxima Copa do Mundo, já que o 

perfil foi criado para a última copa e até hoje só se solidificou mais. Esses detalhes, além 

de trazerem bons frutos para a empresa, também consolidam ainda mais a sua relação com 

o público. 

 Já Bastos possui um histórico turbulento e seus tweets pessoais analisados dão uma 

pequena referência do que é postado diariamente. Seu humor é conhecido por ser polêmico 

e muitas vezes causar indignação e revoltas. Mas claro: as marcas que o utilizam sabem 

disso e, portanto, concordam com o risco que correm. Bastos é revoltado e irônico, em uma 

de suas declarações, ofendeu a cantora Wanessa Camargo, o que resultou processos e sua 

demissão do programa televisivo que apresentava. Esse talvez tenha sido um grande errodo 

ponto de vista publicitário de Bastos, um erro que resultou em baixas nos tweets pagos dos 

grandes anunciantes que o utilizavam. Bastos não mudou seu tom de humor por causa do 

que aconteceu, ao invés disso ele fez piada de si mesmo e de seus processos, além de 

continuar fazendo suas piadas em relação às outras pessoas, gostem elas ou não. Essa é a 

personalidade dele, e é este o assunto que ele posta. 

 No entanto, postagens de assuntos polêmicos e opinativas são sempre um risco 

evidentes para imagem de marca, e para e criação de um relacionamento próspero entre o 

público e a marca. Antes da polêmica, as empresas assumiam o risco, pois queriam atingir 

necessariamente aquele público revoltado e irônico que o segue por se identificar com suas 

piadas e suas atitudes e porque sabiam da sua influência na rede, anunciada pelo jornal 

internacional de Nova York. Mas depois, os resultados das piadas de Bastos ficaram muito 

visíveis e então ele tornou-se assunto polêmico, com muitos acusadores e alguns 

defensores. Meses após isso, as marcas que o utilizam são menos conhecidas, mais 

presentes no ambiente online e por isso, os riscos para elas não se tornam tão grandes, além 

de que suas mensagens não fazem parte de grandes campanhas, apenas algum 

promocional, como os tweets de filmes e lançamento de rede social e aplicativo do 

Facebook.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 É cada vez mais recorrente o uso das redes sociais como mídia digital para 

campanhas de comunicação publicitária. Por isso, os próprios desenvolvedores já 

determinam como deve ser baseada essa utilização, criando-se formas oficiais de anunciar 

ou divulgar, respeitando sempre os usuários da rede social em questão. No caso dos dois 

perfis do Twitter, objeto empírico desta pesquisa, como foi mostrado no segundo 

referencial teórico, há três formas oficiais desta prática: o Promoted Account, Promoted 

Trends e o Promoted Tweet. Como corpus desta pesquisa foi selecionado apenas os 

Promoted Tweet ou tweets pagos de duas celebridades presentes fortemente na mídia: o ex-

jogador de futebol Ronaldo Nazário (@ClaroRonaldo), e o jornalista e humorista Rafael 

Bastos (@rafinhabastos). 

 Essa escolha partiu do princípio de que muitas marcas buscam uma inserção de 

sucesso no ambiente online, e para isso tentam focar no seu consumidor, querendo criar um 

relacionamento próspero entre a marca e o público. Como intermédio desta relação, para 

uma aproximação mais rápida, as empresas utilizam uma estratégia vista como arriscada: a 

criação de uma imagem de marca partindo de uma celebridade que esteja próxima ao seu 

público final. No entanto, essa prática deve ser monitorada, além de possuir suas 

estratégias clara e previamente especificadas, tentando prever, controlar e diminuir ao 

máximo o número de possíveis erros. 

 Primeiramente, para estar presente em um ambiente online ou uma rede social 

como o Twitter, onde a interação é a principal forma de se obter sucesso com sua 

intervenção discursiva publicitária, é necessário se compreender os usuários e suas 

características, seu perfil enquanto consumidor. Afinal, por mais que eles saibam das 

formas de se anunciar no microblog, provavelmente não gostem de sentir a invasão do 

ambiente online por mensagens pelas quais não estão procurando ou que não afiliem-se aos 

seus interesses. Por isso, para que a publicidade não se torne um incômodo, as marcas 

devem deixar sempre claro o intuito da mensagem. Assim também se obtém um feedback 

certo, pois só quem se interessa pela oferta, por exemplo, que acessará o link para o 

endereço virtual da empresa. Neste sentido, tanto o perfil do @ClaroRonaldo, quanto o de 

@rafinhabastos deixaram explícito, na grande maioria das postagens componentes do 

corpus, o nome da marca, não criando dúvidas ao seus seguidores sobre o contexto da 

mensagem publicada.  
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 Além disso, também foi percebida a maneira como essas mensagens eram 

direcionadas ao público, por meio de certa formalidade discursiva. Essa tática consistia na 

mensagem objetiva, sem erros de grafia/digitação, transparecendo mensagens pré-

estabelecidas e não escritas pelas próprias celebridades. Neste quesito, Ronaldo pareceu 

demonstrar mais formalidade em suas mensagens do que Bastos, dando ao segundo um 

caráter de maior espontaneidade. Este ponto pode ser visto de maneira positiva ao 

relacionamento do público seguidor com a celebridade e por sua vez com a marca. No 

entanto, essa liberdade pode ser um risco para a marca, por não possuir o controle total do 

que está sendo dito em seu nome.  A formalidade em questão, também pode repassar uma 

maior veracidade da informação anunciada pela celebridade, que em tempos online, onde 

cada vez mais é repassado golpes para enganar o povo, a veracidade é um ponto muito 

positivo e admirado.  

 Em um terceiro momento, percebe-se a relação das marcas com o ambiente em que 

estão se inserindo, utilizando como estratégia detalhes próprios de mensagens pré-

estabelecidas do ambiente online. Esse ponto específico auxilia na divulgação de 

mensagens, deixando-as evidentes a partir da presença dela em um assunto muito 

comentado no momento em questão. Tanto Ronaldo quanto Bastos apresentam um uso 

pouco recorrente desta estratégia, demonstrando que ela não é forte o suficiente para 

definir um suposto sucesso ou fracasso desta inserção no Twitter, apenas pode auxiliar em 

uma divulgação mais abrangente. 

 Por último, traça-se um paralelo entre o que é postado em mensagens pessoais ou 

particulares e o que é visto de tweets pagos. Quanto a esse objetivo buscam-se elementos 

de assuntos comentados particularmente inseridos também no contexto publicitário. 

Detalhes assim despertam interesses maiores do público seguidor pelo que é anunciado, já 

que eles também se identificam com estes elementos. Tanto Ronaldo quanto Bastos 

utilizam tal estratégia, caracterizando seus tweets pagos e por fim dando a sua imagem à 

marca anunciada.  

 Também ao estabelecer esse paralelo, foram percebidos os assuntos mais relevantes 

para as celebridades e o uso que elas fazem de seu perfil diariamente. Este quesito talvez 

traga o maior problema em escolher uma celebridade para personalizar sua marca, pois é 

através desse uso diário que estabelece a imagem da própria celebridade para o público em 

geral (seguidores ou não).  Para o uso de uma celebridade representando uma marca, 

prevê-se que ela seja bem aceita por todos, que possua uma boa imagem ou então algum 

número expressivo de pessoas que a apóiem.   
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 Neste ponto, Ronaldo possui um passado turbulento de polêmicas que envolvem 

sua figura pública, mas no presente, especificamente em suas publicações online, ele não 

demonstra ser uma figura polêmica, que traga aspectos negativos para a marca que 

representa. Ele até demonstra preocupações sociais, que trazem um cunho bem mais 

humano a marca, auxiliando ainda mais no relacionamento dela com o público seguidor. Já 

Bastos é reconhecido por ser polêmico, mesmo antes de ele parar em todas as mídias com 

o caso Wanessa Camargo, as marcas já deveriam saber do grande risco que corriam por 

utilizá-lo, tendo em vista que a qualquer momento alguma de suas piadas poderia gerar 

uma imagem ruim pela sociedade. E esse medo era real, pois após a sua declaração sobre a 

cantora, a sociedade o caracterizou com uma imagem negativa, e isso acarretou uma 

perceptível perda de anunciantes grandes para os seus tweets pagos. 

 Assim, apesar de Bastos se enquadrar em quase todas as categorias analisadas como 

Ronaldo, a percepção dessa perda de grandes anunciantes, remota um suposto fracasso em 

relação aos seus tweets pagos. Enquanto Ronaldo, que continua com uma relação de 

exclusividade com a operadora Claro desde a última Copa do Mundo, em 2010, não 

apresenta nenhum aparente fracasso comunicacional em relação à imagem criada pelo 

público, caracterizando-se por um suposto sucesso em relação a este tipo de inserção no 

Twitter. Desta forma, percebe-se que para se inserir no ambiente online utilizando como 

estratégia o uso da imagem de uma celebridade, é preciso de um estudo prévio e futuro do 

relacionamento dela com seu público e com a sociedade, além de um plano de execução 

que deixe a celebridade ciente do valor dela em relação à marca e a mesma com o público 

seguidor.  
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