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RESUMO  

 

Este trabalho propõe-se a analisar as estratégias promocionais utilizadas pelo 

personagem Guri de Uruguaiana na rede social digital Facebook. Pretende-se abordar as 

formas de interação com o público-alvo, com análise dos posts de agosto e 

setembro/2013 que é o mês da Semana Farroupilha, data simbólica do Estado do Rio 

Grande do Sul. A partir da seleção, análise e comparação de postagens dos dois meses, 

reconhecem-se estratégias de humor e bairrismo utilizados em toda a forma de 

divulgação do personagem. Desta forma, conclui-se que a interação do Guri de 

Uruguaiana com o público-alvo acontece em forma de compartilhamentos, curtidas e 

comentários, mas a marca ainda não consegue responder a todos os seguidores. Os 

elementos regionais estão presentes em todos os posts do personagem e caracterizam o 

povo gaúcho. 

Palavras-chave: Guri de Uruguaiana; Semana Farroupilha; Estratégias de Promoção; 

Facebook.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the promotional strategies used by the character of Guri 

Uruguayana in digital social network Facebook. We intend to address ways of 

interaction with the audience, with analysis of posts and setembro/2013 August being 

the month of the Week Farrukhabad, symbolic date of the State of Rio Grande do Sul 

from the selection, analysis and comparison posts of the two months are recognized 

strategies of humor and parochialism used throughout the disclosure form character. 

Thus, it is concluded that the interaction of Guri Uruguayana with the target audience 

happens in the form of shares, tanned and comments, but the brand still can not respond 

to all followers. The regional elements are present in all posts of the character and 

featuring gaucho. 

Keywords: Guri Uruguaiana; Farrukhabad Week; Promotion Strategies; Facebook. 
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"A autencidade é a maior diferença entre os que são, e os que tentam ser". 

Jayme Caetano Braun 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No surgimento, a internet serviu ao interesse militar norte-americano, 

interligando laboratórios de pesquisa por meio de computadores. No cenário atual, ela 

traz mudanças inclusive nos hábitos e comportamentos das pessoas, aproximando 

usuários de todos os cantos do mundo, ao estreitar relações que acontecem por meio de 

dispositivos digitais. As barreiras geográficas foram derrubadas pelo acesso à rede, onde 

qualquer pessoa pode se comunicar com o outro independentemente do local que 

estiverem. É uma ferramenta de comunicação barata e eficaz, pois os usuários podem se 

comunicar através de várias linguagens por meio de telas.  

Além do viés social, a internet é entendida como uma ferramenta de marketing 

que possibilita o relacionamento interativo dos consumidores, no processo de 

comunicação, gerando conhecimento e compartilhando ideias. Diante dos processos de 

midiatização e a construção de uma cultura virtual, as redes sociais tornam-se uma 

ferramenta digital importante para a publicidade, possibilitando a troca de experiências 

e informações da marca com o consumidor. Para que esta relação seja positiva é 

importante que haja o monitoramento por parte da marca, com o objetivo de melhorar a 

relação com o cliente e evitar o descontentamento a partir dos consumidores. 

Os dispositivos digitais aliados à internet possibilitam diversas formas de 

interação com o público, promovendo a difusão de informações para todo o mundo.  As 

empresas, por sua vez, buscam nas mídias digitais como os portais, sites institucionais, 

blogs e redes sociais, a possibilidade de interagir simultaneamente com o público de 

interesse, deixando a marca na lembrança do consumidor.  

A comunicação digital facilita para as marcas a participação na cultura do 

diálogo, da resposta imediata, e até da intervenção de seus clientes, tornando mais 

estreita a relação entre público e marca. Pensando que o espaço digital vem fazendo 

cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, as marcas precisam estar conectadas, a fim 

de divulgar seu trabalho e tornando a relação mais próxima do consumidor, fazendo 

com que esse participe não só do que já foi realizado, mas também acrescentando no 

que ainda pode vir a ser feito, gerando conteúdo.  

A sociedade midiatizada proporciona para as marcas, a interação direta com o 

público, mas para que esta comunicação seja eficiente, é preciso pensar em estratégias 

que acompanhem os consumidores não fugindo da essência da empresa, mas 

procurando estar atualizado com os conceitos adotados pelos clientes.  
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Pretende-se com essa pesquisa examinar o trabalho desenvolvido pela marca 

“Guri de Uruguaiana” na rede social digital Facebook. O personagem humorístico é 

caracterizado como um estereótipo do gaúcho, o que pode ser percebido tanto na sua 

vestimenta (bombacha, botas, lenço e mala de garupa) quanto na forma de dialogar com 

o público, onde emprega alguns bordões como “Chê, que barbaridade” “Só se fala 

noutra coisa” “Te liga vivente” “Um baita quebra costela”.  Na internet, utiliza-se da 

rede social Facebook para divulgar o seu trabalho a partir de posts diários de vídeos, 

clipes, agenda, fotos, textos. Dessa forma, interage com o público e faz uso do 

vocabulário gauchesco a fim de tornar a marca ainda mais próxima do consumidor. 

Segundo a Assessoria de comunicação do personagem, o Guri de Uruguaiana é 

de autoria de Jair Kobe1, que se apropria de situações cotidianas dos gaúchos, tornando-

as engraçadas. Segundo o site o Guri2, é um gaúcho criado na área rural da cidade de 

Uruguaiana, do Rio Grande do Sul. Apaixonado pelo estado e pelas “cousas” do Rio 

Grande do Sul- RS. É casado com Silvia Helena, e tem como melhor amigo o 

personagem gaúcho emo Licurgo, além dos companheiros Daniel Torres, Elton 

Saldanha e outros músicos do estado. Segundo a assessoria de comunicação do Guri de 

Uruguaiana, esse foi criado a partir da constatação de que o público gaúcho apresenta 

grande aceitação da temática do humor relacionado ao bairrismo dos gaúchos, e o “Guri 

de Uruguaiana”, surgiu em 2001, com a estréia do show Seriamente Cômico no Teatro 

do Ipê, uma mistura de stand-up comedy com atrações musicais e teatro, já o show solo 

do Guri teve inicio anos depois no Teatro AMRIGS. O espetáculo é constantemente 

atualizado dando destaque, para novas versões do Canto Alegretense.  

Apesar de ser convidado constantemente para apresentações na RBSTV3, não 

têm nenhum vínculo com a emissora e com nenhuma outra do Estado. Nas redes sociais 

digitais, iniciou as atividades em 2008, com o Orkut, Facebook e Twitter e utiliza-as 

                                                 
1 O humorista, criador do guri de Uruguaiana, Jair Kobe, é natural de Porto Alegre, nascido em seis de 

setembro de 1959, é casado e tem dois filhos. Cursou Análise de Sistemas (PUC), Música e Ciências 

Contábeis (UFRGS), mas não completou nenhum deles. Na sua vida profissional, já trabalhou como 

contador, vendeu roupas de porta em porta, foi dono de boutique e de restaurante, além de apresentar 

alguns programas, Jair Kobe tornou-se fotógrafo profissional e enfim ingressou na carreira artística 

voltada para o humor. Criou personagens e atualmente faz shows na pele do Guri de Uruguaiana, Baiano, 

mágico Sergay Baitabichóvsky e Brega Maurício Ronaldo.   
2 Disponível em http//: www.gurideuruguaiana.com.br. Reproduzido pela agência Orium, de Santa 

Maria/RS. Acesso em: 20/03/2013. 
3 Um dos maiores grupos empresariais, multimídia do país. Atua com emissoras de televisão, rádio e 

jornal, líder no mercado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Disponível em: 

http://www.gruporbs.com.br/quem_somos/index.php?pagina=grupoRBS 

http://www.gurideuruguaiana.com.br/
http://www.gruporbs.com.br/quem_somos/index.php?pagina=grupoRBS
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como um canal de relacionamento direto e diferenciado com os fãs, fazendo desta um 

canal de diálogo.   

O personagem possui site4 integrado com o blog5 que é atualizado com 

frequência, tem um canal no Livestream, de nome GuriTV6, onde faz transmissões ao 

vivo e além disso conta com uma base de e-mails de fãs, para onde envia newsletters e 

peças de e-mail marketing. Atualiza diariamente as redes como o Facebook7 e Twitter8, 

o que reflete em números: O Facebook tem mais de 265.000 curtidores, o Twitter mais 

de 68.000 seguidores e o Blog mais de 30.000 acessos mensais. O trabalho nas redes 

sociais é feito a partir de um planejamento estratégico de presença online, elaborado por 

uma empresa de comunicação e marketing contratada. A responsabilidade pelas 

interações nas mídias sociais é compartilhada entre a equipe de redação dessa empresa e 

o humorista. 

 Ademais, o personagem utiliza de temas atuais para divulgar a sua imagem, 

como produzir clipes de músicas que estão fazendo sucesso na mídia, ou mesmo na 

produção de livros, fazendo referências a obras que estão entre as mais vendidas no 

mundo.  Como exemplo, pode-se citar a música Gangnam Style, do Psy que foi 

reproduzida como paródia pelo “Guri de Uruguaiana”, utilizando as mesmas 

performances do clipe original, mas com a letra do Canto Alegretense, música gaúcha. 

E ainda, o livro Cinquenta Tons de Cinza da autora inglesa Erika James Grey que serviu 

de exemplo para mais um trabalho do guri, divulgado na rede social Facebook, que tem 

como título Cinquenta Tons Baguais de Vermelho, com assinatura de Guri Grey.   

Assim, se apropriando de situações cotidianas dos gaúchos, bem como clipes de 

músicas recém lançados, o personagem, criado pelo humorista Jair Kobe, divulga a 

cultura gaúcha, através de humor, parodiando produções famosas de diferentes gêneros. 

A partir dessas considerações, este trabalho incide sobre as seguintes questões 

problema: De que forma Guri de Uruguaiana se comunica via rede social digital com 

seu público? Quais as estratégias comunicacionais presentes no Facebook do Guri de 

Uruguaiana para marcar espaço junto ao público e promover sua marca?  

Buscando compreender as estratégias de comunicação utilizadas pelo 

personagem Guri de Uruguaiana no Facebook para sua promoção como objetivo geral, 

                                                 
4 Disponível em http://www.gurideuruguaiana.com.br/ 
5 Disponível em  http://www.jairkobe.com.br/blog/ 
6 Disponível em http://www.jairkobe.com.br/guritv/ 
7 Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe?fref=ts 
8 Disponível em https://twitter.com/jairkobe 

http://www.gurideuruguaiana.com.br/
http://www.jairkobe.com.br/blog/
http://www.jairkobe.com.br/guritv/
https://www.facebook.com/jairkobe?fref=ts
https://twitter.com/jairkobe
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foram escolhidos os específicos: (1) Entender as estratégias de comunicação na internet; 

(2) Analisar como o Guri de Uruguaiana utiliza a rede social digital Facebook para se 

promover; (3) Verificar como acontece a interação do Guri de Uruguaiana com o 

público através da rede social digital Facebook.  

Dessa forma esse trabalho, justifica-se pela inserção dos processos midiáticos na 

sociedade industrial e pela importância das redes sociais, cada vez mais presentes no 

cotidiano das pessoas, modificando as estruturas sociais e as formas de relacionamento 

a partir das redes.  

Nota-se que as pessoas, estão cada vez mais conectadas e o uso das estratégias 

midiáticas passa a ser essencial para a comunicação e consequentemente para a 

publicidade, como forma de divulgar e manter um relacionamento com o público de 

forma mais direta. As redes sociais tornam-se uma importante ferramenta de 

publicidade seja para divulgação de serviços, marcas ou produtos, estabelecendo uma 

relação mais próxima e eficaz com o público-alvo, podendo esse muitas vezes participar 

e/ou até mesmo modificar estruturas da marca.  

O personagem “Guri de Uruguaiana” é um humorístico que participa não só da 

sociedade em rede, mas também de meios tradicionais como a televisão. Seus vídeos 

são normalmente apresentados em primeira versão, na maior emissora de televisão do 

Estado do Rio Grande do Sul, a RBS TV afiliada da Rede Globo.  Foi o que aconteceu 

recentemente com o clipe Guri Naldo 9que teve estreia no Tele Domingo, programa 

dominical da emissora, onde o “Guri de Uruguaiana” fez um clipe parodiando a música 

Amor de Chocolate do cantor carioca de funk, Naldo, artista que obteve sucesso 

nacional, com suas músicas do gênero funk melody, hip hop e pop romântico. 

Apropriando-se de sucessos, não só gaúchos, mas nacionais o Guri de Uruguaiana pode 

ser considerado um personagem midiático, pois está presente na internet e 

principalmente nas redes sociais, relacionando-se e aproximando o público da sua 

marca.  

Este estudo também pode ser justificado de forma pessoal, pois a autora do 

presente trabalho, gaúcha, teve a experiência de morar fora do estado do Rio Grande do 

Sul, e pode perceber o quanto é forte a cultura e o quanto os gaúchos prezam para 

conservá-la, seja vivendo no Estado, ou mesmo fora dele, cultivando o bairrismo.  

                                                 
9 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=se62j28n5gs> 

http://www.youtube.com/watch?v=se62j28n5gs
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Por ser um personagem conhecido no Rio Grande do Sul, que se apropria da 

cultura gaúcha para desenvolver o personagem e espalhar o “jeito gaúcho” de ser pelo 

Brasil, chama atenção por não haver estudo acadêmico sobre o personagem Guri de 

Uruguaiana, que é um fenômeno humorístico, e que utiliza de forma criativa as redes 

sociais digitais como ferramenta para a divulgação do seu trabalho. Pensando assim, e 

com a pretensão de entender a atuação das marcas na ambiência digital este trabalho 

propõe contribuir com a área publicitária.   

O presente estudo é estruturado em três capítulos, inicialmente capítulo I 

pretende-se discutir a dimensão digital desde os primórdios da internet, a inserção das 

redes sociais digitais no dia a dia das pessoas, evidenciando a rede social digital 

Facebook que norteará toda análise.  

No capítulo II recaem reflexões à interação da marca com o consumidor, que 

aborda a dimensão promocional, os conceitos básicos de promoção desde os 4P’s do 

Marketing a inserção na comunicação. Também é abordada, a promoção na internet, de 

que forma acontece por parte das marcas em relação ao consumidor. No capítulo III, se 

encontra a metodologia de pesquisa, os processos que norteiam a pesquisa, como essa 

foi desenvolvida a partir da análise de conteúdo.  
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2 DIMENSÃO DIGITAL 

 

A dimensão digital é o espaço onde as empresas, marcas, serviços ou pessoas se 

inserem para se comunicar de forma mais rápida e eficaz com os seus consumidores. 

Fazem parte dessa dimensão sites, blogs, as redes sociais digitais entre outros, que 

modificam as estruturas de relacionamento entre as marcas e o público-alvo. As novas 

estruturas na ambiência digital possibilitam a interação, permitindo que o público 

construa conteúdo, não sendo mais apenas ouvinte, e sim participando do processo de 

construção de marca. 

Neste capítulo apresenta-se a história da internet, desde onde foi criada para os 

interesses militares até tornar-se uma rede mundial, segundo alguns autores como 

Manuel Castells(2003), Beth Saad (2003) e Francisco Vacas (2010).Também aborda-se 

os conceitos de redes sociais digitais desde a criação das mídias digitais á  formação de 

estruturas sociais como forma de comunicação entre os seus membros, segundo alguns 

autores como Raquel Recuerdo (2009), Martha Gabriel (2013). O último conceito a ser 

abordado nesse capítulo será a rede social digital Facebook, sua história, dados sobre os 

membros no Brasil e a promoção de marcas no Facebook.  

 

2.1 INTERNET 

 

Desde o surgimento da internet e consequentemente das redes sociais digitais, as 

formas de interação bem como as relações sociais modificaram-se, possibilitando uma 

comunicação mais rápida e barata, fazendo com que os usuários interajam entre si, e 

modifiquem relações.  

Criada em setembro de 1969, pela Advanced Research Projects Agency (ARPA) 

por interesses militares, a internet se estabeleceu com a intensão de mobilizar recursos 

de pesquisa em computação interativa para a universidade e também para superar a 

União Soviética quanto à tecnologia. Mais tarde, outros provedores se instalaram, 

tornando a internet uma rede mundial, possibilitando organizações e indivíduos a 

interagirem entre si.  

Segundo Castells (2003) a intensão dos cientistas ao criar a rede, era apenas 

otimizar o compartilhamento online entre outros centros de computadores, facilitando a 

troca de informações. Criada em ambiente de pesquisa, a internet não tinha como 
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objetivo a inovação. No entanto, o surgimento desse ambiente de mídia, nada pode ser 

comparado ao que se tornou. Seu desenvolvimento acontece diante da produção pelos 

próprios usuários da rede que adaptaram-se a tecnologia e assim vem transformando-a 

até hoje.  

Atualmente, a internet pode ser compreendida como cultura, onde os sistemas 

tecnológicos são criados estruturalmente através dos produtores da internet, que na 

maioria das vezes, são os próprios usuários.  

Castells (2003), afirma que a internet é um meio de comunicação que modifica a 

relação de virtualidade, transformando em realidade, permitindo então que a sociedade 

viva em rede. Pode ser entendida como uma forma de interatividade entre comunidades 

mediadas por computador. Possibilitando o diálogo e interação entre membros com 

interesses em comum. Permite que qualquer pessoa esteja interligada, modificando 

pensamentos sociais, construindo assim relações, independentes de espaços físicos. 

 

O uso da internet pelo mercado informativo teve como premissa o 

entendimento de que a grande rede surgia como mais uma mídia e, como tal 

similar aos demais meios de disseminação de mensagens deveria resultar 

num negócio lucrativo (SAAD CORRÊA, 2003 p.28). 

 

A internet é um meio de comunicação que permite interações mútuas por meio 

da rede, onde os usuários são os próprios produtores de conteúdo, modificando as 

relações sociais e permitindo que pessoas e empresas consigam contato em qualquer 

lugar do mundo, compartilhando informações que sejam de interesse.   

Francisco Vacas (2010), afirma que a rede facilita a produção de UGC (conteúdo 

gerado pelos usuários), permitindo que qualquer um possa produzir e aplicar conteúdo 

onde quiser, já que a maioria dos canais são gratuitos e a internet é um espaço aberto, 

em que todos os usuários podem expressar opinião, tornando-se produtores de conteúdo 

e não somente receptores.  

Com a participação cada vez mais ativa do consumidor na sociedade em rede, é 

imprescindível que as empresas prestem muita atenção no conteúdo gerado por seus 

consumidores, a fim de aproveita-los para atender melhor as necessidades dos clientes.   

Para Castells (2003), a internet não pode ser compreendida apenas como uma 

tecnologia, e sim como um ambiente de mídia que constitui a real base material da vida 

das pessoas, bem como as formas de relações, de trabalho e comunicação.  

Segundo Recuero (2000), a rede trouxe a mudança de paradigmas, onde as 

comunidades formam-se a partir de interesses em comum, criando relações 
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independentes de espaço físico, onde qualquer pessoa pode criar e mesmo modificar 

conteúdos.  

Entendendo a internet como um meio fundamental de comunicação, as empresas 

passam a investir no mercado digital, pretendendo atingir consumidor e possibilitando 

uma relação mais próxima com esses a fim de tornar a marca, produto ou serviço 

conhecida e lembrado pelos consumidores. A produção dessas empresas na rede exige 

capacidade de interagir em tempo real com seus consumidores, levando informações 

sobre os produtos ou serviços oferecidos. Para que esta comunicação seja eficaz é 

preciso que a empresa tenha cuidado com as informações compartilhadas em rede e 

além disso, ter uma preocupação especial com o consumidor, buscando sempre a 

satisfação desse.  

 A internet vem modificando as relações sociais, e a forma de comunicação, entre 

empresas e clientes vêm sendo cada vez mais digital. Os espaços físicos tornam-se mais 

restritos e a comunicação em rede tem aumento significativo.  

A comunicação digital rompe barreiras, o espaço físico já não é primordial e por 

isso o tempo é melhor utilizado, pois as pessoas podem se comunicar e criar laços a 

partir da intermediação do computador.  

Segundo Saad (2008), a comunicação digital empresarial é uma forma de 

comunicação digital que serve para as empresas comunicar-se e informarem, sendo 

entendida como uma estratégia para chegar cada vez mais próximo do público-alvo. A 

comunicação empresarial-digital, portanto, consiste numa estratégia para que essas 

empresas consigam estabelecer o melhor relacionamento com o seu público. 

É importante que essa comunicação se de da mesma maneira que a empresa se 

posiciona com o público interno, que esteja integrada na mesma visão estratégica, 

fazendo com que todos vejam a empresa com o mesmo viés. Saad, ainda afirma que 

estratégias consistem em tomadas de decisões, como a seleção do público a ser atingido, 

bem como a adequação da empresa, posicionamento no mercado.  

Gabriel (2013) afirma que a proliferação das tecnologias e plataformas digitais 

oferecem as empresas um cenário propício para ações junto ao público, A internet vai 

além de um meio de comunicação, é uma forma de relacionamento das empresas, é o 

que permeia e facilita a difusão de informações. Mas para isso é preciso estar atento a 

novas tecnologias e conhecer o que o mercado tem de mais novo, além de garantir a 

sincronia entre os meios tradicionais e os digitais.  



  16 

 

É importante entender que o consumidor a quem se quer atingir, não é apenas 

um receptor, é também um gerador de mídia, ele não quer mais ser atingido, quer 

participar do processo, é ativo e dinâmico afirma Gabriel (2013). Para isso é essencial 

que se conheça esse público, fazer mapeamentos sociais e tornar a marca cada vez mais 

acessível, criando uma base concreta para esse relacionamento. 

 

 

2.2 REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A criação das mídias digitais, segundo Crescitelli (2009) pode ser considerada 

uma forma de comunicação integrada.  Elas dispõem de informações sobre os produtos, 

serviços oferecidos e têm como objetivo melhorar o relacionamento com os clientes 

através da interação, dando maior visibilidade à marca. Dessa forma Kotler e Keller 

(2006) acreditam que a comunicação integrada, é o meio que as empresas buscam para 

persuadir sobre o consumidor e então informar e fazer lembrar o que está sendo 

comercializado.   

As redes sociais digitais por sua vez, são uma forma de relacionamento entre o 

objeto e o público-alvo, possibilitam a interação dos internautas, através de postagens 

de texto, imagem ou na adição de amigos. Recuero (2009) identifica as redes sociais na 

internet com alguns elementos como os atores sociais que são as pessoas que estão 

envolvidas com a rede e atuam nas estruturas interagindo entre si. Essas podem ser 

entendidas como relações ou trocas de informação entre pessoas mediadas por alguma 

tecnologia conectada à rede. O que possibilita aos usuários dessas redes além de serem 

receptores de conteúdo, participar de forma decisiva na cultura.  

Essas redes estão divididas em emergentes e redes de filiação ou de associação 

(RECUERO, 2009).  As emergentes ocorrem nas trocas sociais mediadas pelo 

computador, e não acontecem de imediato, dependem do tempo para que as trocas 

aconteçam. As outras permitem a interação de seus membros, fazendo que todos 

participem como consumidores e produtores de conteúdo, sendo esses novos atores 

sociais.  

Assim, as redes sociais são uma forma de interação entre os internautas, que se 

constituem a partir da adição de amigos e/ou seguidores em determinada rede.  Essa 

troca acontece através características individuais das redes sociais, com mecanismos 
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diversos, reunindo milhares de membros de diferentes países a partir de comentários, 

postagens de textos, fotos, vídeos.  

Para que a comunicação seja eficaz deve-se fazer um planejamento prévio antes 

da criação de conteúdo, e escolher as melhores informações para que a estratégia de 

comunicação seja uma forma de divulgar positivamente a imagem de marca. Segundo 

Torres (2009), as grandes redes sociais reúnem membros e uma quantidade crescente de 

funções onde acontece a interação das pessoas de diversas formas. Cada rede molda o 

comportamento do consumidor determinando as próprias regras. 

O perfil em redes sociais são por Gabriel (2013), páginas digitais específicas 

inseridos nas redes sociais, são construídos a partir do que a plataforma oferece, sendo 

suas informações específicas de cada uma. Uma forma para criar presença digital nas 

redes são as páginas de perfis.  

Gabriel (2013) aponta que as redes sociais precisam ser entendidas não como 

tecnologias, mas sim como o relacionamento de pessoas. As tecnologias são 

ferramentas que facilitam a troca de diversos assuntos, a comunicação entre os seus 

usuários. 

Segundo Gabriel (2013) as redes sociais podem ser definidas como estruturas 

sociais, formada por indivíduos ou empresas que se relacionam a partir de interesses em 

comum. 

Em geral, permitem que qualquer um expresse sua opinião, podendo os usuários 

interagir de forma coletiva, compartilhando conteúdo, fazendo com que outros sujeitos 

se inspirem com novas ideias ou algo já conhecido, contribuindo para o conhecimento 

de diferentes públicos por algum tema específico.  

As redes sociais digitais têm como objetivo a reunião de seus membros, que por 

sua vez criam um perfil para fazer parte desta rede e informam-se sobre qualquer 

assunto, geram conteúdo e se divertem ao mesmo tempo. Segundo Torres (2009) as 

redes sociais diferem-se umas das outras por apresentarem mecanismos únicos que 

podem ser acessados somente por quem é cadastrado.  
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2.3 FACEBOOK 

 

Fundada por Mark Zuckerberg10, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris 

Hughes, em 2004 o Facebook iniciou como forma de agregar estudantes de uma 

universidade de Harvard11, e a partir de 2006 passou a ser uma rede mundial, aceitando 

qualquer membro que tivesse idade a partir de treze anos, afirmam Rebs e Zago (2010). 

 Proporcionando a conexão entre pessoas o Facebook oferece aos adeptos a rede, 

uma série de ferramentas que possibilitam o entretenimento de seus membros, como o 

compartilhamento de fotos, vídeos, aplicativos, além de posts e comentários.  

É uma rede social que pode ser utilizada por todos, gratuitamente 

proporcionando aos seus membros, além de entretenimento, o acesso a informações e o 

encontro com amigos e mesmo celebridades ou marcas. 

Telles (2011) afirma que o Facebook é a maior rede social do mundo, e vem 

crescendo muito no Brasil nas classes A e B, mas, desde sua tradução para o português 

em 2008 tem atraído um montante representativo das classes C, D e E. Sendo uma das 

redes mais utilizadas no mundo à interação entre os seus membros se da, a partir de 

comentários nos perfis, participação em grupos, uso de aplicativos e jogos.  

Segundo o site Uol Notícias (2013), no Brasil, 80% dos jovens tem acesso às 

redes sociais e dentre esses, 14% acessam o Facebook pelo menos uma vez por dia. A 

rede apresentou crescimento durante o ano de 2012, quando passou de trinta, para 

sessenta e sete milhões de usuários o que também ajudou no aumento da média de 

tempo de uso, deixando o país em primeiro lugar na média de acesso.  

 

 

 

 

 

                                                 
10 Mark Elliot Zuckerberg, programador e empresário norte-americano, é fundador do Facebook. 
11 Universidade de Harvard é uma instituição privada de Cambridge no estado de  Massachusetts, EUA. 

Formada por 11 principais unidades acadêmicas - dez faculdades e do Instituto Radcliffe de Estudo 

Avançados. disponível em: <http://www.harvard.edu/history>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambridge_(Massachusetts)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
http://www.harvard.edu/history


  19 

 

 

Figura 01. Novo design do Facebook. Disponível em: 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2013/05/zuckerberg-completa-29-anos-veja-o-que-mudou-

em-um-ano-no-facebook.html 

 

 

Em 2013, segundo o portal de notícias da TV Globo (2013), o Facebook 

implantou as histórias patrocinadas, recurso para enviar mensagens a pessoas que o 

usuário não siga, desde que pague por isso, além de envio de presentes para que a 

companhia comece a lucrar ainda mais com os usuários. Além disso, foi anunciado, 

também no ano de 2013, uma nova ferramenta de busca “Busca Social” que permite aos 

usuários terem uma navegação mais simples e eficaz através de gráficos sociais. Entre 

outras novidades, o ambiente de mídia apresenta um novo design, dando destaque para 

as imagens, separando as publicações de informações de aplicativos (FIGURA 02). 

O Facebook é um canal de comunicação entre as pessoas, e permite que essas 

procurem, partilhem de experiências em comum. E além disso, tornou-se igualmente 

um meio de oportunidades  para pesquisas no âmbito da comunicação, visto que 

empresas e marcas estão cada vez mais inseridas nessa rede social digital, utilizando-a 

como forma de aproximar-se do seu público-alvo. O Ibope 12apresentou uma pesquisa 

no dia 13/11/2012, fazendo analogia do corpo humano com as mídias sociais, na qual o 

Facebook é aparece como parte do coração, trazendo a informação de que 77% dos seus 

                                                 
12 O IBOPE é a maior empresa privada de pesquisa da América Latina e a 13ª maior do mundo. Disponível em: 

www.ibope.com 
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usuários curtem as marcas preferidas, o que mostra o quão o consumidor está 

preocupado com o que está sendo anunciado (FIGURA 02). 

 

Figura 02. Anatomia Social 

 Fonte: IBOPE. Disponível em: www.ibope.com 

 

Segundo Resultados Digitais 13(2012) a rede social digital Facebook, possui 900 

milhões de usuários ativos.  Para empresas o formato é em páginas, não em perfil que 

pode ser utilizado como uma ferramenta de marketing para estas.  Uma das 

características importante é que cada empresa ou pessoa física pode ter apenas um único 

perfil. Resultados Digitais (2012), afirma ainda que ao contrário dos perfis, as páginas 

não possuem restrição de curtidas e permitem a edição de abas com qualquer conteúdo.  

Para as empresas, algumas ferramentas podem ajudar a tornar conhecida como 

os anúncios, histórias patrocinadas, “promover”, like box e diversas outras opções. As 

                                                 
13 E-book Introdução ao Marketing no Facebook. Disponível em: 

 http://resultadosdigitais.com.br/materiais-educativos/relacionar/leia-o-ebook-marketing-para-
facebook/ 

http://www.ibope.com/
http://resultadosdigitais.com.br/materiais-educativos/relacionar/leia-o-ebook-marketing-para-facebook/
http://resultadosdigitais.com.br/materiais-educativos/relacionar/leia-o-ebook-marketing-para-facebook/
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páginas também apresentam dados demográficos, a quantidade de pessoas que visitaram 

a página e também quem está falando sobre.  Com a intensão de aumentar o alcance das 

postagens, foi lançado pelo Facebook a ferramenta “promover” que só permite páginas 

que tenham mais de 400 curtidas, e serve para que a atualização de status, apareça 

aleatoriamente em páginas de usuários que até então, não veriam o post.  

Resultados Digitais (2012), diz que a criação de abas é uma forma que a rede 

social digital oferece, para que conteúdos que sejam relevantes para a marca ou produto 

e não estejam na página do Facebook, sejam trazidos pra dentro dessa página e 

consequentemente relacionados a marca. O limite de aplicativos para cada página é de 

12, sendo 4 exibidos na primeira página.   

Além disso, Resultados Digitais (2012), afirma que a rede social digital 

possibilita a integração de páginas com aplicativos já feitos, e a interação da marca com 

alguns, dependendo do que se quer mostrar como o Twitter, Blog, Flickr entre outros.  

Para Telles (2011), o Facebook permite as marcas não só uma a simples criação 

de uma página, mas potencializar a relação entre marca e consumidor. A rede social 

digital abre caminhos para que a empresa esteja em contato direto com o público-alvo, 

podendo esta criar eventos ou patrocinar outros que estejam relacionados ao seu 

objetivo, bem como permitir que os seus clientes façam perguntas através do bate-papo, 

podendo enviar reclamações, críticas, elogios ou sugestões. Segundo Telles (2011), é 

importante que as empresas se preocupem com a comunicação com o público, através 

das redes sociais digitais. E como forma de melhorar essa relação, é importante manter 

as mesmas atualizadas, onde se designe um profissional para manter e gerar conteúdo 

para a página da empresa, não deixando o público desatualizado sobre o que está sendo 

feito. Permitir que o consumidor gere conteúdo sobre a empresa, também é uma 

possibilidade que a rede social digital proporciona, por ser um espaço gratuito onde 

qualquer um pode ter acesso. As ações por meio de empresa ou marca que acontecem 

nas redes sociais digitais permitem que um número significativo de pessoas divulgue a 

marca entre seus contatos, para que essa comunicação seja eficaz é preciso que as 

marcas pensem para este usuário, criem estratégias que agradem o público-alvo e 

principalmente tornar-se presente onde o público esta inserido com objetivo de ser 

lembrado pelo consumidor.  

 

3 DIMENSÃO PROMOCIONAL 
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A dimensão promocional vai além da publicidade, ultrapassa barreiras dos 

espaços já destinados especificamente para isso e permite que marcas se façam 

presentes através de espaços comuns, como a rede social digital Facebook. A dimensão 

promocional transcorre os espaços destinados à promoção e permite as empresas, 

marcas ou serviços divulgar, qualificar e exaltar algo sem que se tenha, pago por isso. 

Promover-se através da ambiência digital facilitou a comunicação entre empresa e 

público-alvo e permite aos usuários participarem ativamente da construção de marca.  

Aqui aborda-se os conceitos de promoção segundo Castro (2009), e as 

estratégias de promoção existentes na internet segundo Casaqui (2009), Castro (2012), 

Castro e Bom (2009). 

 

3.1 PROMOÇÃO 

 

 

O conceito de promoção pode ser entendido como a utilização de ferramentas da 

comunicação, para criar e manter o conhecimento, preferência e identidade, e consiste 

na consolidação de uma marca, não apenas na comunicação que esta exerce. Segundo 

Castro (2009) a promoção é um conjunto de atributos que desenvolvem a marca. É 

preciso ser ao mesmo tempo estratégico e interativo, permitindo que haja diálogo com o 

consumidor e além disso, ter um ideal, pois a promoção deve ter intencionalidades pré-

estabelecidas para chegar junto ao público. Castro (2009) afirma que a promoção 

define-se como algo para tornar público algo ou alguém de modo a estabelecer prestígio 

de marca e credibilidade quanto ao receptor.  

A promoção no marketing refere-se à comunicação e tem o propósito de fazer 

conhecer um produto, marca ou serviço potencializando e tornando-os atraentes para 

seus usuários. Amaral (2008) afirma que a comunicação é o processo transacional e tem 

como principal objetivo manter os usuários bem informados sobre os produtos e 

serviços anunciados, busca conquistar a credibilidade, confiança de seus consumidores 

utilizando estratégias diferenciadas bem como a promoção que por sua vez, faz uso da 

comunicação para atrair novos consumidores, vender ideias e fortalecer marcas.  

Las Casas (2006) afirma que a promoção é uma das variáveis do mix de 

marketing que são ferramentas do próprio, utilizadas para atingir o objetivo de 

marketing para com o público-alvo. Reforçando a ideia, Kotler e Keller (2006) 
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consideram a promoção uma forma de persuadir, influenciar e informar no processo de 

compra do consumidor, além disso, afirmam que a promoção utiliza de algumas 

estratégias para chegar mais próximo do público, são elas a promoção de vendas, a 

publicidade, força de vendas, relações públicas, mala direta, telemarketing e a internet 

servindo como canal de distribuição para atingir o consumidor. Amaral (2008) diz que 

as ações de promoção estão em constante evolução devido às mudanças que ocorrem 

quanto aos meios de comunicação, onde a comunicação passa a ser interativa. O público 

estabelece diálogo com as marcas, assegurando o retorno ativo o que garante 

informações da empresa na tomada de decisões.  

A promocionalidade consiste em interesses de marca para divulgar, qualificar e 

dar prestígio a marca reforçando ao consumidor como esta quer ser vista e como ela 

verdadeiramente é. Castro (2011) entende que a promoção no seu princípio precisa 

considerar as características socioculturais de seus consumidores para que assim se 

mobilizem através da relação comunicacional, mesclando a referência do real com o 

simbólico.  

Castro (2007), afirma ainda que a promoção manifesta-se por ações que já 

existem no contexto publicitário, pois exerce a função de nomear, atribuir e exaltar 

determinado produto ou marca. A publicidade tem a função de fazer o público conhecer 

a marca ou produto, fixando a atenção do consumidor, já a promoção tem caráter duplo, 

precisando divulgar esse produto, marca ou serviço de forma pontual, mas 

principalmente com o intuito de divulgar contribuindo para a imagem de marca, 

fortalecendo a posição no mercado, tendo como base ações de caráter social.  

 

3.2 ESTRATÉGIAS PARA PROMOÇÃO NA INTERNET 

 

 

Os formatos publicitários na internet são uma forma de aproximar a marca com 

o seu público, oferecendo informação e principalmente interação, tem como principal 

objetivo tornar público o que está sendo ofertado, seja a marca, produto ou serviço. É 

uma estratégia que vai além das mídias tradicionais. 

No Facebook, a publicidade de produtos e marcas acontece por meio de 

anúncios pagos que ficam no lado direito da tela de cada internauta. Podem ser enviados 

de duas formas; a de anúncios ou de histórias patrocinadas, onde os anunciantes têm o 

controle de quanto gastam, e podem escolher um orçamento diário ou vitalício. Ao 
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veicular um anúncio ou história patrocinada, o anunciante pagará apenas pelo número 

de cliques ou impressões (CPM) recebidos. As histórias patrocinadas compreendem 

mensagens de membros/amigos sobre as páginas, aplicativos ou eventos que interagem 

entre si. O anunciante paga para exibir a atividade como uma história patrocinada. Já o 

anúncio do Facebook, é uma mensagem criada, a qual o anunciante deseja compartilhar 

e pode escolher o público que quer atingir. Os anúncios são relacionados a notícias 

sobre ações de amigos.  

Em geral, a publicidade tem o objetivo de tornar conhecidos produtos ou ideias a 

determinado público, fixando a atenção do consumidor. Ela é responsável pela 

mobilização dos produtores e consumidores e tem como finalidade a divulgação de 

determinado produto, marca ou serviço. Em outra dimensão, aparece o conceito de ação 

promocional. A promoção é um movimento para divulgar e dar maior credibilidade a 

marca, produto ou serviço e vai além dos espaços publicitários. O ato de promover 

também tem o objetivo de tornar público ao evidenciar aspectos positivos, utilizando 

diferentes plataformas.  

Segundo Castro (2012) a promoção pode ser entendida por dois vieses, a 

publicização que funciona como mediadora de interesse para o anunciante, e a projeção 

que é o processo que faz a marca tornar-se conhecida. Dessa forma o movimento 

promocional envolve a ideia de tornar público algum produto ou serviço dando maior 

credibilidade aquilo que está sendo anunciado. Tem como maior objetivo responder as 

perguntas econômicas do mercado, visto que vive-se em uma sociedade guiada pelo 

consumo.  

O termo publicização está diretamente ligado com as práticas de divulgação de 

serviços, marcas ou produtos. Acontece em qualquer lugar, e não se restringe aos 

formatos tradicionais como a televisão e impressos. 

 
Dessa forma, compreendemos a publicização em seu contexto mais amplo, 

como etapa do sistema produtivo, elemento decisivo da cadeia que parte da 

concepção do produto/serviço, do trabalho humano investido em sua 

elaboração, e depende da comunicação para tornar pública a mercadoria, que 

somente se complementa com o consumo das pessoas, podemos dizer, com 

sua consumação. (...) Expandimos essa compreensão da função da 

comunicação no sistema produtivo, uma vez que o discurso publicitário é 

municiador de atributos intangíveis, que dialogam com os interesses, 

necessidades, desejos, quereres dos indivíduos, abordados como 

consumidores potenciais pelas mensagens que lhes são direcionadas, 

objetivando estimular sua ação (CASAQUI, 2009, p. 3).  
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O movimento promocional aproxima o consumidor com o objetivo de propor 

significados diferentes na relação entre produtores e consumidores, fazendo com que 

esses atores, criem a própria identidade da marca, ou seja, a marca fica cada vez mais a 

cara do consumidor. 

Assim, na internet, além dos formatos pré-estabelecidos para a publicidade, 

existe a promoção que aparece inserida no contexto da página, site, blog onde o 

internauta navega, modificando as formas de entrar em contato com o público. Muitas 

vezes nem percebida como forma de promoção, as marcas aparecem no contexto da web 

de tal forma que estabeleçam contato direto com os indivíduos.  

Dessa forma entende-se que a promoção vai além da publicidade, onde as 

marcas utilizam da rede, mais especificamente das redes sociais para promover e 

divulgar.  Segundo Castro e Bom (2009), o formato promocional pode servir tanto para 

objetivos comerciais como para finalidade de imagem de marca e pode ser encontrado 

em qualquer formato, não só em espaços destinados para isso.  

A promoção pode ser encontrada nas Fan Pages de determinada marca ou 

mesmo em usuários normais, onde são feitos posts diários de diversos conteúdos, 

facilitando a aproximação do público com a marca. Nesse contexto, as redes sociais 

digitais são espaços onde qualquer membro pode criar conteúdo de qualquer gênero. 

Para se consolidar no mercado, as marcas se aproveitam do espaço, não pago, 

divulgando e promovendo de forma nem sempre declarada, o trabalho, colocando o 

público na construção de conteúdo, transformando-os não apenas em consumidores 

passivos, mas ativos na construção da imagem de marca. Dessa maneira, a linguagem 

promocional, serve como forma de promover a marca, produto ou serviço e aparece 

onipresente no espaço virtual.  
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4 DIMENSÃO METODOLOGICA 

 

Para dar conta de compreender as estratégias de comunicação utilizadas pelo 

Guri de Uruguaiana, no Facebook, para sua promoção, esta pesquisa concentra-se no 

exame dos posts produzidos pelo personagem/marca nos meses de agosto e setembro, 

de 2013. Neste capítulo, há a apresentação do universo da pesquisa formado por 23 

posts e a técnica análise de conteúdo, aqui empregada. 

 

 4.1 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de tentar responder o problema de pesquisa e atingir os objetivos 

propostos, opta-se por a metodologia híbrida de natureza quanti-qualitativa, 

desenvolvidas com base nas técnicas da análise de conteúdo que buscando entender a 

promoção, a partir das estratégias de comunicação. 

Será uma pesquisa na sua maioria de natureza qualitativa, onde a quantitativa 

servirá como conferência de dados e na organização dos resultados. Esta busca estudar e 

compreender as estratégias de comunicação utilizadas pelo personagem Guri de 

Uruguaiana na rede social Facebook.  A análise de conteúdo tem como principal 

proposta compreender o objeto estudado, e segundo Moraes (1999) é uma técnica 

apropriada para o estudo de fenômenos midiáticos da atualidade. 

 

Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende 

procedimentos especiais para o processamento de dados científicos. É uma 

ferramenta, um guia prático para a ação, sempre renovada em função dos 

problemas cada vez mais diversificados que se propõe a investigar. Pode-se 

considerá-la como um único instrumento, mas marcado por uma grande 

variedade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, qual 

seja a comunicação (MORAES, 1999, p. 7). 

 

A fim de entender como acontece a interação com o público-alvo, opta-se pela 

realização de uma análise descritiva do Facebook do “Guri de Uruguaiana” que servirá 

como orientação de toda a pesquisa. Além disso, é feito o mapeamento do Facebook 

durante os meses de agosto e de setembro de 2013, onde serão analisados os posts do 

personagem/marca.  

Levando em conta o processo de categorização dos conteúdos, anteriormente a 

análise, é feito a conceituação teórica de assuntos relacionados ao objeto estudado. A 

análise de conteúdo é objetiva e se aplica a todo o conteúdo analisado, separando-as em 

categorias. E segundo Duarte e Barros (2005) possui três características fundamentais: a 
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exploratória com a finalidade predefinida, o conhecimento da mensagem, do canal e o 

sistema de comunicação e a metodologia própria que permita programar e avaliar o 

projeto de pesquisa sem depender dos resultados.  

 Após todos os dados colhidos na investigação do Facebook do personagem 

“Guri de Uruguaiana” é organizado um quadro a fim de analisar as postagens feitas nos 

meses de agosto e setembro de 2013, em semanas aleatórias, compreendendo os dias 

03,09,15,21,27 de agosto e 04,12,20,28 de setembro.  

Posteriormente, apresenta-se a análise categorizando as informações por 

temáticas que foram escolhidas a partir do Facebook do Guri de Uruguaiana, são elas: 

sorteios, eventos, música, responsabilidade social e data comemorativa; formatos: 

audiovisual, fotografia, webcard e texto; para compreender e identificar as estratégias de 

comunicação empregadas pelo personagem na rede social Facebook. A partir de então, 

o material coletado será examinado, levando em conta também a quantidade de 

“curtidas”, de comentários, e de “compartilhamentos” recebidos. 

Tendo em vista a importância do mês de setembro para os gaúchos, e pensando 

que o objeto estudado na seguinte pesquisa, utiliza do “jeito” gaúcho para promover o 

personagem, foram escolhidos os meses de agosto e setembro para análise, pois no mês 

de setembro no estado do Rio Grande do Sul é comemorada a semana farroupilha, um 

marco na história dos gaúchos, um evento festivo que acontece do dia 14 a 20 de 

setembro em homenagem aos guerreiros que lutaram na chamada Revolução 

Farroupilha.  

Dessa forma será feita uma comparação com o mês de agosto que antecede as 

festividades farroupilhas, para entender quais as estratégias utilizadas pelo personagem 

tanto no mês de setembro, quanto no mês anterior. Apresenta-se análise de dados quanto 

à quantidade de posts, comentários, compartilhamentos e curtidas comparando os 

meses.  

 

Quadro 01. Análise de posts quanto a categorias, do Facebook do Guri de Uruguaiana em Agosto/2013. 

Temáticas 03 09 15 21 27 

Sorteios      

Eventos      

Música      

Responsabilidade      
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Social 

Data 

Comemorativa 

     

 

Quadro 02. Análise de posts quanto a formato, do Facebook do Guri de Uruguaiana em Agosto/2013.  

Formatos 03 09 15 21 27 

Audiovisual       

Fotografia,      

Webcard      

Texto      

 

Quadro 03. Análise de posts quanto a categorias, do Facebook do Guri de Uruguaiana em Setembro/2013. 

Temáticas 04 12 20 28 

Sorteios     

Eventos     

Música     

Responsabilidade 

Social 

    

Data 

Comemorativa 

    

 

Quadro 04. Análise de posts quanto a formatos, do Facebook do Guri de Uruguaiana em 

Setembro/2013. 

Formatos 04 12 20 28 

Audiovisual      

Fotografia,     

Webcard     

Texto     

 

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

O conteúdo analisado nesta pesquisa compreende a página do Facebook do 

personagem “Guri de Uruguaiana”, criado pelo humorista Jair Kobe que segundo o site 
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disponível em <www.gurideuruguaiana.com.br> caracteriza-o como: nascido e criado 

na zona rural de Uruguaiana que aprendeu com sua mãe, tudo que um “bagual” precisa 

saber.  

O personagem é a representação de um gaúcho, “bagual”, apaixonado pelo 

estado, que honra as tradições do Rio Grande do Sul, utilizando do bairrismo como 

marca registrada.  

 

 

Figura 02. Página do Facebook do Guri de Uruguaiana. 

Fonte: www.facebook.com/gurideuruguaiana 

 

Sua trajetória digital é bastante diversificada e inicia no ano de 2008 quando foi 

lançado o site oficial do personagem, disponível em www.gurideuruguaiana.com.br.  

Em 2009 o Guri de Uruguaiana, começou a participar da rede social Orkut, totalizando 

12 perfis lotados, também em 2009 aconteceu o lançamento do blog do personagem que 

obteve mais de 5.000 visitas mensais, além de lançar o primeiro clipe, uma paródia da 

música do canto Michael Jackson, Thriller o qual teve 247 mil visualizações. Já em 

2010 o Guri, entra no Twitter e obtêm quase 80 mil seguidores e em março do mesmo 

ano, lança seu segundo clipe parodiando desta vez, os Beatles que teve o nome de 

Guritles, com participações especiais de músicos do Rio Grande do Sul, como Rui 

Biriva e Daniel Torres, a paródia totalizou mais de 1 milhão de visualizações. Ainda em 

2010 o Guri lançou um game interativo com o nome Sequestro da Silvia Helena que 

mostrava ao público pistas para ajuda-lo em soluções, o vídeo teve 47 mil visualizações.  

http://www.gurideuruguaiana.com.br/
http://www.gurideuruguaiana.com.br/
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Em março de 2011, outra paródia foi lançada com o nome Gurillage People, 

totalizando mais de 540 mil visualizações. Já em abril do mesmo ano, o blog do 

personagem, alcança mais de 30 mil acessos por mês. Ainda em 2011 foi lançada a 

Twitcam do Guri, que teve audiência de 350 pessoas. No mês de junho, de 2011 ocorreu 

o lançamento da Fanpage no Facebook totalizando mais de 290 mil fãs. 

 Em fevereiro de 2012, outro lançamento com a música Ai, se eu te pego do 

cantor sertanejo Michel Teló, rendeu a paródia do Guri Teló com quase 600 mil 

visualizações. Em fevereiro, ocorreu a criação do horário eleitoral do Guri com o nome 

de Vote Guri de Uruguaiana, que teve cinco vídeos, totalizando mais de 700 mil 

visualizações. Em outubro de 2012 ocorreu a criação da paródia Guri Psy, fazendo 

menção ao cantor Psy com a música Gang Style que ficou conhecida como Ganguri 

Style e teve mais de 1 milhão e 500 visualizações. Também em outubro foi lançado o 

novo site do Guri de Uruguaiana. Mais adiante em novembro do mesmo ano, a Twitcam 

é transformada em Guri TV e passa a ter mais de 650 pessoas de audiência, em cada 

edição.  

Também em novembro, após participar do programa Agora é tarde da rede 

Bandeirantes de Televisão, ganhou o título de trend topics. Em Fevereiro de 2013 foi 

lançado o harlem shake do guri, nomeado The Guri Shake que obteve mais de 130 mil 

visualizações. Em março deste ano apresentou a paródia Gurigles Hotel, na Califórnia 

da Canção Nativa o qual teve mais de 180 mil visualizações, e em março lançou a 

paródia Amor de Chocolatchê com autoria de GuriNaldo totalizando 720 mil 

visualizações. Em junho, lançou a série Barriga Certa, para acompanhar o personagem 

na perda de peso. 

A página do Facebook do Guri de Uruguaiana tem mais de 270 mil curtidas, 

fotos dos eventos, vídeos e promoções. Nele constam a biografia do personagem, 

endereço, e-mail, acesso ao blog do humorista Jair Kobe além dos prêmios que o 

humorista já recebeu como de cidadão Emérito de Porto Alegre e Medalha Mérito 

Municipal pela cidade de Uruguaiana.  
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5 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

Neste capítulo são apresentados cada post do Facebook do Guri de Uruguaiana, 

analisados conforme tabela sugerida na metodologia. Fazendo uma comparação dos 

meses de agosto de 2013 e setembro de 2013, período este que compreende a semana 

farroupilha, e que é um marco na história do Estado do Rio Grande do Sul.  

Os posts analisados foram divididos em categorias e são analisados 

individualmente, e posteriormente cruzados os dados a fim de perceber como e porque o 

objeto de estudo se promove através da rede social digital Facebook. 

 

5.1 ANÁLISE DOS POSTS DO MÊS DE AGOSTO 

 
Quadro 05- Dados Quantitativos dos Posts do mês de Agosto/2013 quanto a categorias 

Temáticas 03 09 15 21 

Sorteio     

Evento   1 2 

Música 1  1  

Responsabilidade 

Social 

    

Data 

Comemorativa 

 1   

 

Quadro 06- Dados Quantitativos dos Posts do mês de Agosto/2013 quanto a formatos. 

Formatos 03 09 15 21 

Audiovisual      

Fotografia   2 2 

Webcard  1   

Texto 1    
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Figura 3. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 03 de agosto de 2013. 

 

 

O primeiro post selecionado (figura 3), para análise do Facebook do Guri de 

Uruguaiana se enquadra na categoria música e no formato texto o qual o personagem 

faz um convite ao público para um programa de música do Grupo RBSTV o Galpão 

Crioulo14 onde participou juntamente com o músico também gaúcho, Daniel Torres. 

“Chê! Quero ver quem é gaúcho bagual e vai acordar cedo amanhã, pra ver eu e meu 

grande amigo Daniel Torres, no Galpão Crioulo, as 6:30 da manhã! Faz um mate e 

assisti, não tem como não deixar de perder”. O post obteve mais de duas mil curtidas e 

140 compartilhamentos, além de vários comentários dos fãs do personagem que curtem 

a fanpage. 

Pode-se perceber que a utilização da rede social digital serve para promover e 

informar o público, do que o personagem está participando, deixando este mais próximo 

                                                 
14 Com apresentação de Neto Fagundes e Shana Müller, produção executiva de Fernando Alencastro, direção de 

Rosana Orlandi e produção de Gino Basso, é um programa de música tradicionalista gaúcha.  
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e fazendo com que o mesmo interaja com o Guri. É percebível nos comentários a 

interação que acontece, quando os mesmos comentam pedindo que o personagem peça 

para trocar o horário do Galpão Crioulo, alegando que este é muito cedo como o 

personagem já havia citado no post. “Tchê Bagual, aproveita e faz um pedido aí pra 

galera tira o esquenta e colocar o Galpão Crioulo um pouco mais tarde...kkk” (Carlos 

Augusto). No entanto o personagem não responde os usuários.  

Alguns sugerem a troca do programa por outro da Rede Globo que acontece em 

horário diferente, logo após o almoço, “A globo deveria colocar o Galpão Crioulo no 

horário daquela palhaçada que chamam de esquenta...” (Tatiane Tosetto). Já outros 

dizem que estarão acompanhando a transmissão onde o personagem participará. “eu 

vou, não perco por nada, abraço daqui da fria Vila Nova do Sul.” (Carlos Alberto 

Andreazza). Aqui pode-se entender que o público não atua mais como receptor, mas 

também como gerador de conteúdo, sugerindo pautas e conteúdos a serem abordados. 

 

Figura 4. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 09 de agosto de 2013. 

 

 

O segundo post do mês de agosto/2013 (figura 4) se encaixa na categoria de 

datas comemorativas, no formato web card. Ele faz uma introdução e convida o público 

para ler o web card. “Chê! Se teu pai também te da bons conselhos, neste domingo 

retribua com um abraço bem apertado! Feliz dia dos pais!” O card faz referência ao dia 

dos pais onde o personagem comenta sobre conselhos que o seu pai dava quando era 

pequeno e finaliza dizendo para o público abraçar os pais e parabeniza-os pela data. 

Com quase 3 mil likes e mais de 3 mil compartilhamentos, o post pretende que o  

público lembre alguns momentos com os pais, e outros relembrarem os que já se foram, 

outros concordaram com a sugestão do personagem e responderam dizendo que fariam 
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o mesmo. O humor é a característica presente em todos os trabalhos do Guri de 

Uruguaiana, e este utiliza do mesmo para qualquer situação, evento ou datas. Outra 

forma que o personagem utiliza para se comunicar com o público, é o discurso sempre 

bairrista, evidenciando o dialeto gaúcho, utilizando palavras que o povo fala e 

transformando em algo próprio do personagem. 

 

Figura 5. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 15 de agosto de 2013. 

 

 

Totalizando 296 compartilhamentos e 4767 likes, a foto (figura 5) do 

personagem Guri de Uruguaiana com a Miss Rio Grande do Sul/2013 em um evento na 

assembleia de Porto Alegre, é uma forma de divulgar o trabalho do mesmo que participa 

de diversos eventos, com finalidades diferentes. Na companhia de um ícone de beleza 

do Estado, este usa do humor para anunciar onde e o que está fazendo o personagem. 

Faz uma brincadeira com a foto, onde diz que a miss pediu pra tirar uma foto com ele e 

termina pronunciando uma fala comum em seus posts que é “Mas que falta de opção”. 

A interação do público acontece novamente através dos comentários, onde uns elogiam 

o personagem por estar ao lado da eleita mulher mais bonita do Estado, outros 

comentam que pode gerar ciúme na Silvia Helena, que é casada com o personagem 

conforme apresentado na introdução deste trabalho. 

 

Figura 6. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 15 de agosto de 2013. 
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Na mesma categoria, a de eventos o personagem mostra uma foto (figura 6) a 

qual está se apresentando junto com dois músicos sul rio-grandenses Osvaldir e Carlos 

Magrão, também na assembleia de Porto Alegre. Utilizando do discurso bairrista, o 

personagem escreve na legenda uma frase comum dita entre os gaúchos “Mas que 

barbaridade” que segundo o dicionário gaúcho pode ser considerada uma expressão de 

admiração. O público novamente interage com o personagem através de comentários, 

parabenizando-o pela união com os músicos, comentando com trechos de músicas. 

“Cheguei ficar com as vistas umedecidas ao ver meus ídolos juntos no palco que 

emoção...bjo” (Eloisa Mendes Pires). O post totalizou 1635 likes e 63 

compartilhamentos. 
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Figura 7. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 21 de agosto de 2013. 

 

 

Esse post (figura 7) refere-se à viagem feita pelo personagem ao vaticano, a terra 

onde mora o maior líder da Igreja Católica, o papa. O Personagem usa do humor para 

dizer que foi ao encontro do papa, e ainda chama-o pelo apelido adotado pelo guri “papa 

chico”. Na legenda, comenta que foi levar erva mate para o papa, a pedido da santidade, 

mas alega estar sob suspeita dos brigadianos15 no local. Totalizando 2.686 likes e 305 

compartilhamentos o post conta ainda com diversos comentários dos internautas, com 

brincadeiras e até mesmo temas polêmicos. “O Papa é tranquilo, mas, te cuida pois tem 

alguns padres que adoram um GURI, tchê! Kkkkkk” (Mauro Sergio Magnus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 21 de agosto de 2013. 

                                                 
15 Nome dado aos policiais civis, no Rio Grande do Sul.  Policial da Brigada Militar, (corporação 

equivalente à Polícia Militar) disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dialeto_ga%C3%BAcho 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dialeto_ga%C3%BAcho
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Ainda falando na sua viagem pela Europa, o guri faz uma relação no post (figura 

8) com outra plataforma digital, utilizada pelo personagem, o blog do humorista, Jair 

Kobe, o criador do mesmo. No post com mais de 1000 likes e 65 compartilhamentos, é 

possível identificar como o personagem associa as redes sociais em que participa, visto 

que apresenta um link para o público acessar e ler sobre a viagem ao Vaticano. No blog 

o guri conta sobre o que viu em tour pela Europa, brinca falando sobre as roupas usadas 

pelos “brigadianos”, e ainda faz piada da mulher, Silvia Helena que segundo ele teria 

que ter embarcado como bagagem pelo excesso de peso.  

 

5. 2 ANÁLISE DOS POSTS DO MÊS DE SETEMBRO 

 
Quadro 07 – Dados Quantitativos dos Posts do mês de Setembro/2013 quanto a categorias 

Temáticas 04 12 20 28 

Sorteio  1   

Evento   2 4 

Música    1 

Responsabilidade 

Social 

1    

Data 

comemorativa 

1  4 1 

Outros    2 
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Quadro 08- Quantitativos dos Posts do mês de Setembro/2013 quanto a formatos. 

Formatos 04 12 20 28 

Audiovisual  1  3 2 

Fotografia    4 

Webcard 1  2 2 

Texto  1 1  

 

 

 

 

Figura 9. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 04 de setembro de 2013. 

 

 

No primeiro post (figura 9) do mês de setembro é apresentado o link do GuriTV, 

convidando para o bate-papo com o personagem, através de um vídeo intitulado “Mês 

farroupilha”. O vídeo faz uma brincadeira com os telespectadores dizendo que a o sinal 

não estava funcionando, enquanto isso o personagem conversa com o público. Com 32 

compartilhamentos e 166 likes, o post se encaixa na categoria de responsabilidade 
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social, pois faz um convite para o carreteiro social do guri, evento que acontece através 

de parcerias com o personagem, e tem o intuito de arrecadar fundos para instituições 

carentes. O Guri, faz um convite ao público, dizendo que serão apresentadas todas as 

versões de clipes do personagem, evidenciando que isso acontece pela primeira vez. 

Alguns internautas brincam com a questão do sinal da internet e fazem comentários a 

respeito “travou tudo por lá tchê!!!! Pede para a patroa dona Silvia 

consertar!!!....kkkkk”  (Telmo Machado de Souza).  

 

 

 

Figura 10. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 04 de setembro de 2013. 

 

 

O personagem se apropria da cultura do Rio Grande do Sul para a construção da 

figura “Guri de Uruguaiana”. Dentre as características mais fortes do personagem, estão 

a roupa utilizada que caracteriza os gaúchos, usando bombacha, lenço, boina, cinto e 

botas, além de as vezes uma mala de garupa. No seu discurso usa de termos bairristas, 

utilizados pelos gaúchos, com o intuito de aproximar-se do público. Com 2708 likes e 

2718 compartilhamentos o post (figura 10) faz uma referência ao vocabulário gaudério 

“coisas que os gaúchos falam” citando uma frase sobre os gaúchos “Gaúcho que é 

Gaúcho não foge de briga, a briga é que foge dele”. Alguns internautas comentam o 

post da página com termos já utilizados pelo personagem como “Mas que falta de 

opção” (Cláudia Ibarreta), outros comentam que também fogem da briga. “Eu 

também.kkkkk” (Andrea Leonço) e também aconselham ao personagem não fugir da 
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peleia como comenta (Rafa Josi Rochemback Rodrigues) “Não foge da PELEIA Guri 

*.*” 

Figura 11. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 12 de setembro de 2013. 

 

 

Também como uma forma de divulgar o seu trabalho, o Guri de Uruguaiana faz 

sorteios para eventos que o personagem participará. Nesse post (figura 11) o sorteio foi 

de dois ingressos para o show de 30 anos do Canto Alegretense, com Os Fagundes e 

participação especial do personagem. O Canto Alegretense é marca registrada do Guri, 

que faz seus clipes imitando músicas atuais com a letra da música gaúcha. Como 

característica, o humor aparece em quase todos os posts e não é diferente na divulgação 

do sorteio, pois na forma de divulgar os ganhadores o personagem brinca com o termo 

“um para de ingressos” querendo dizer dois ingressos. O público comenta sobre os 

ganhadores, uns brincam que esses são todos são da família do guri “São todos 

familiares do guri!!!” (Leandro Leal) já outros pedem ingresso alegando que não 

ganham nada, “Ah nunca ganho nada Guri de Uruguaiana, perdi tudo na enchente, 

achei que ia ganhar pelo menos o par de ingressos para rir um pouco...”. (Mari 

Jacques) 
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Figura 12. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 

2013.

 

 

Nesse post (figura 12), o personagem faz uma homenagem ao dia 20 de 

setembro, dia do gaúcho. Mais uma vez utilizando o humor para falar com o público, 

este escreve na legenda “Chê! Mas que dia louco de especial, só se fala noutra coisa!”, 

no web card este faz referência a música que é marca registrada do personagem, 

homenageando os gaúchos “Não existe nada melhor que comemorar o 20 de setembro 

ouvindo o canto gauchesco e brasileiro, desta terra que eu amo, desde guri”. O post que 

teve quase 15 mil likes e mais de 15 mil compartilhamentos, rendeu muitos comentários 

a partir do público, que parabenizaram os gaúchos “Parabéns a todos os gaúchos. Sou 

de São Paulo e com o grêmio, onde o grêmio estiver” (Maria Pereira da Silva). Outros 

comentam sobre o ser gaúcho “Gaúchos só nascendo aqui nos pampas pra saber o que 

é”. (Fernando Dossantos). 
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Figura 13. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 2013. 

 

 

O segundo post (figura 13) do dia 20 de setembro, dia do gaúcho, não faz 

referência à data comemorativa, e sim mostra uma entrevista do Jair Kobe para o 

também humorista Rafinha Bastos16, na legenda o personagem faz um convite ao 

público, para assistir a entrevista de oito minutos com Rafinha. “Chê! Te liga que louco 

de especial ficou o 8 minutos com Rafinha Bastos. Só se fala noutra cousa!”. 

Questionado sobre como iniciou sua carreira humorística, e se sente representante do 

estado do Rio Grande do Sul, o humorista diz levar pra o teatro na forma de humor 

alguns hábitos dos gaúchos, tornando público os costumes do povo gaúcho e 

consequentemente tornando o estado conhecido. Além disso, Rafinha Bastos pergunta 

sobre uma possível proposta de emprego na maior emissora de TV do Brasil, a Rede 

Globo que Jair Kobe teria recebido, e este alega que recebeu sim a proposta, mas que 

não aceitou, pois as características que dariam vida ao personagem do programa da 

Rede Globo não condiziam com o seu trabalho e o que este pretendia passar para o seu 

público. Uma questão polêmica também é comentada na entrevista, sobre a imagem do 

gaúcho fora do estado, onde a maioria das pessoas fazem piadas com a questão dos 

                                                 
16 Rafinha Bastos é ator e apresentador de TV. Entre os trabalhos que já fez, apresentou o programa CQC 

(Custe o que custar), A Liga, ambos da Emissora Band e também Mothern, Manual da Mãe Moderna do 

canal GNT, entre outros.  
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homens daqui serem gays. O humorista afirma que o motivo maior que o levou a não 

aceitar o papel no programa humorístico, foi por esta questão, e por ter conseguido 

construir um personagem com características fortes do povo gaúcho, mostrando a 

cultura e os costumes do povo de forma respeitosa.  

 Com mais de 2 mil likes, e aproximadamente 1600 compartilhamentos, o post 

rendeu vários comentários do público sobre a entrevista, na maioria deles, 

positivamente, parabenizando os gaúchos pelo dia do gaúcho, e o humorista pela 

entrevista “Entrevista de fundamento mesmo, valeu... PARABÉNS PARA NÓS, tenho 

muito orgulho de ser gaúcha de nascimento lá nos pagos de Erechim...abraços”(Lisa 

Jersak Cosmann). “Acredito que assim como eu, a maioria não sabia de toda a história 

sobre o convite da globo. Jair Kobe representa muito bem o povo gaúcho. Povo que tem 

humor, mas que tem VALORES, ÉTICA, CARÁTER” (Leandro Holdefer). 

 

Figura 14. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 2013. 

 

 

O povo gaúcho é conhecido por várias características, mas uma em evidência é o 

churrasco que é marca registrada dos sul-rio-grandenses. A carne gaúcha é considerada 

uma das melhores do Brasil, e a tradição de assar o churrasco é passada de gerações 
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para gerações. No dia 20 de setembro, em comemoração ao dia do Gaúcho, é comum 

entre as famílias, comunidades fazerem o churrasco, entre esses o tradicional assado do 

costelão 12 horas, que consiste em um churrasco coletivo que leva 12 horas para ser 

assado, em fogo de chão. No terceiro post (figura 14) do dia 20 de setembro de 2013, 

que teve 3182 likes e 2531 compartilhamentos o Guri de Uruguaiana anuncia que para 

comemorar o dia, resolveu assar uma “carninha” para os amigos. No vídeo ele aparece 

com um chimarrão na mão e mostra várias costelas de gado, sendo assadas em fogo de 

chão. Mais uma vez utilizando do humor, o personagem satiriza “diminuindo” o volume 

de carne que está sendo assado, como uma forma que o gaúcho mostra de ser 

exagerado.  

 

Figura 15. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 2013. 

 

 

Ainda em comemoração ao dia do gaúcho, o personagem aproveita a rede social 

digital para divulgar mais um vídeo criado por ele e convida o público a compartilhar o 

vídeo (figura 15) “Chê! Hoje é o dia mais importante do ano. Mazaah! Por isto fiz um 

vídeo em homenagem a este dia! Compartilhe:”. No vídeo o guri fala enquanto o som 

do violão fica ao fundo, em forma de prosa, ironiza alguns hábitos dos gaúchos como a 
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semana farroupilha que em setembro dura um mês, e o costelão 12 horas que é assado 

em 2horas, o que ele chama de costelão fast food. Como o chimarrão é um hábito dos 

gaúchos, o personagem brinca que é viciado em erva mate e termina com trechos da 

música Canto Alegretense que é a música oficial do personagem, dizendo que é a 

homenagem do Guri de Uruguaiana aos gaúchos, a terra que ama desde guri.  

 

Figura 16. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 2013. 

 

  

 Seguindo as publicações do dia 20 de setembro, o personagem publicou o 

vocabulário gaudério do próprio (figura 16) “Mais atirado que alpargata em cancha de 

bocha”. O post que teve quase 5 mil likes e mais de 3 mil compartilhamentos mostra 

uma frase adaptada pelo personagem, mas que caracteriza os gaúchos, conhecidos como 

ditados gauchescos. Em forma de web card o personagem aparece mostrando a frase 

para o público, que participou do post através de comentários com outras frases ditas 

pelos gaúchos “mais atirado que gato em saco de armazém” (Ximenes Solis). Outros 

pedem para traduzir “traduz aí pra mim Guilherme Almeida” (Flávia Martins).  

 Sempre utilizando do discurso bairrista e do humor para falar com o público, o 

personagem utiliza como forma de se aproximar e tornar a “marca” Guri de Uruguaiana 

ainda mais forte.  
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Figura 17. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 20 de setembro de 2013. 

 

 

Também como forma de divulgar o seu trabalho, o personagem divulga através 

da rede social digital a repercussão de entrevistas, shows, eventos que participa. No post 

de 20 de setembro de 2013 (figura 17) que teve mais de 400 compartilhamentos e 1757 

likes, o Guri divulga uma matéria publicada no jornal Zero Hora, falando sobre sua 

entrevista com o jornalista e apresentador Rafinha Bastos. “Chê. Quem não assistiu 

ainda ao meu “8 minutos” com o Rafinha Bastos, não pode deixar de perder! Só se fala 

noutra coisa!”. O personagem convida para assistir de forma bem humorada, e faz 

brincadeiras com o discurso alegando que o público não pode deixar de perder. Alguns 

comentários do público, falam diretamente com o mesmo e o marcam no comentário, 

mas o personagem não responde.  
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Figura 18. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

No primeiro post (figura 18) do dia 28 de setembro, que teve 565 

compartilhamentos e 1057 likes, o personagem faz um convite ao público para 

assistirem o vlog do Guri referente ao programa 3. No vídeo, o personagem fala sobre 

artes marciais e mostra algumas situações engraçadas de pessoas praticando esse tipo de 

esporte, e caindo, levando tombo, se machucando. O Guri comenta sobre a coragem dos 

praticantes das artes marciais e satiriza os tombos. O público da rede social digital 

Facebook comenta sobre o vídeo “Valeu e muito”(Adonis Domeniconi), “de cara no 

chão kkk” (Renata Cardoso Mesquita).  
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Figura 19. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

Totalizando 3363 likes e 501 compartilhamentos, o post do dia 28 de setembro 

faz um convite (figura 19) para o evento Miss Brasil. Com uma foto da miss Rio Grande 

do Sul o personagem convida a todos para assistir o evento “Chê. Hoje a noite tem 

MISS BRASIL! Não tem como não deixar de perder! Estaremos na torcida pela vitória 

da Vitória! É verdade! Só se fala noutra coisa!”. Mais uma vez utilizando o humor, o 

guri brinca com o nome da miss que representa o estado dos gaúchos, Vitória que vai 

trazer a vitória para o estado e, além disso, utiliza a frase que é sua característica “não 

da pra deixar de perder”. O post rendeu alguns comentários direcionados a miss “Mas 

qual é o nome dessa prenda”(Débora Schneider), outros comentam sobre as 

características da moça “Mas que pernas finas....Olivia palito até parece. Mas que falta 

de opção”(Rui Pelizzaro). Há também quem refira-se ao Guri, também comentando o 

traje e beleza da candidata “ Ta certo, guri. Mas este “traje típico” da nossa miss está 

mais pra rainha do carnaval do que pra prenda do CTG” (Lucio Merg).  

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

 

 

Figura 20. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

Da série que fala sobre o vocabulário Gaudério, o dia 28 de setembro de 2013 

ganha uma versão (figura 20) “Tá procurando sarna pra se coçar”, um ditado que é 

bastante falado pelos gaúchos, ganha forma de web card na fanpage do Guri, e gera 

muitos comentários do público. Entre eles os principais se destacam interagindo com o 

personagem, a partir da frase “A minha patroa tb esta” (Eliel Saboia), outros 

concordam “kkkkkkk bem assim” (Alvonete Camargo). O personagem é a representação 

do gaúcho, que usa lenço, botas, bombacha, boina e em seu discurso utiliza o 

vocabulário “gaudério”, mas quando os costumes dos gaúchos, ou coisas que eles falam 

fica em evidência nos posts do guri, é notável a aceitação do público que comentam, 

compartilham e curtem ainda mais.  
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Figura 21. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

 O Post (figura 21) que teve mais de 6 mil likes e 5073 compartilhamentos faz 

um link com o jornal online O Bairrista, que apresenta uma máquina de fazer chimarrão 

expressa. O guri brinca com a questão de atualizar a leitura das notícias do dia e conta 

que conheceu a novidade apresentada pelo Bairrista e diz ser uma frescura, além de 

alegar que gaúchos tem que esquentar a água do mate, seguindo as tradições mais 

antigas, com chaleira de ferro, e no final faz uma pergunta aos internautas “Tem gente 

que até usa o rabo quente, não sei se é teu caso?”. A pergunta gera interação do público 

que comenta sobre a frescura de utilizar a máquina “mas que barbaridade...no mínimo, 

os paulistas começaram a tomar chimarrão, só pode! Rsrs” (Diego Wakulicz), “água 

tem que ser aquecida em chaleira de ferro, encima  de um fogo de chão, e uma roda de 

chimarrão” (Marcos Scrimini). Além de gaúchos que moram no estado do Rio Grande 

do Sul, os que não moram também se manifestam através de comentários. “Não uso as 

cápsulas, mas é assim mesmo que aqueço a água do meu chimarrão!!! Não te apavore 

Guri, me viro como posso aqui em SP rsrsrsrs bjos” (Juliana Pistore). 
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Figura 21. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

 Tendo o humor como uma das características mais marcantes do personagem, o 

mesmo está sempre atualizado de assuntos que geram polêmica e utiliza isso para se 

aproximar do público. Sobre a polêmica envolvendo a Coca-cola, a qual foram 

encontrados ratos em latas do refrigerante, o guri brinca de forma bem humorada com a 

erva mate (figura 21). “Chê. Depois de acharem um rato dentro da Coca-Cola, agora 

acharam um rato dentro de um saco de erva! É verdade!”. O personagem faz uma 

brincadeira e coloca dentro de um pacote de erva, o Mickey, um rato personagem da 

Disney. O público aprova a brincadeira e brinca “Mazaaaá, até o Mickey gosta de 

chimarrão” (Ana Martinez).  

 

Figura 22. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 
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O personagem volta a falar sobre o concurso de beleza Miss Brasil e põe mais 

uma vez a foto (figura 22) da candidata que represente o estado do Rio Grande do Sul 

“Chê. A Miss Gaúcha é que tinha que ganhar melhor traje típico! Ela até dançou uma 

chula! É verdade! #missbrasil” que rende alguns comentários do público contrariando o 

pensamento do guri sobre a gaúcha. “Bah guri.. vai me desculpar mas com traje típico 

nada a ver... ta como dançarina do Imer Lusting do que do Rio Grande do Sul seria 

muito mais belo se ela estivesse com um autêntico chiripa feminino....mas que 

barbaridade!” (Amanda Leal). Outros elogiam a vestimenta da candidata “Tem pessoas 

aqui que não sabem que o rio grande do sul é miscigenado, além de alemães, tem 

indígenas também! Achei linda a roupa! É uma mistura que carrega a cara do 

RS”(Ingrid Garcia). 

 

Figura 23. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

No penúltimo post de setembro (figura 23), também do dia 28, o Guri apresenta 

o vídeo Ylvis do The Fox, onde faz uma comparação com o Gangnam Style o qual o 

personagem fez uma paródia. O personagem compartilha o vídeo e pergunta aos 

internautas se não tem razão em dizer que é falta de opção olhar esses vídeos. “Chê! 

Depois do Gangnam Style, o novo ultra mega blaster sucesso da internet, que já tem 

vários milhões de visualições no Youtubes, é esse aqui abaixo...Agora, chê...Vai dizer 
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que eu não tenho razão quando digo: QUE FALTA DE OPÇÃO!!!!!?????”. O post 

rendeu 483 compartilhamentos e 1192 likes e ainda conta com uma resposta do Guri, 

comparando o clipe com outro que fez sucesso nas redes “O pintinho piu”. “Chê... Na 

verdade, é uma versão adaptada gringa deste vídeo”. 

 

Figura 24. Post da Fanpage do Guri de Uruguaiana de 28 de setembro de 2013. 

 

 

O último post (figura 24) refere-se novamente ao concurso Miss Brasil, onde o 

personagem apresenta para o público uma charge do próprio Guri, chamando as 

candidatas do concurso de magrelas. “Chê! Mas essas prendas do Miss Brasil, são muito 

magricelas! Não tem nem onde pegar! Que barbaridade! #MissBrasil. O post teve 2377 

likes e 672 compartilhamentos e rendeu alguns comentários comparando as candidatas a 

carne gaúcha. “Picanha sem capinha de gordura não tem graça..kkkk” (Glênio Abella).  

 

 

5.3 REFLEXÕES SOBRE A PESQUISA 

 

 A seguinte pesquisa analisou os meses de agosto e setembro de 2013, vinte e três 

posts abrangendo as quatro semanas de cada mês, com dias escolhidos aleatoriamente. 

As análises foram feitas a partir de categorias, divididas em temáticas: Sorteio, Evento, 

Música, Responsabilidade Social e Data Comemorativa e formatos: Audiovisual, 

Fotografia, Web Card e Texto.  

 No mês de agosto, os quatro dias analisados totalizaram seis postagens 

abrangendo três das cinco temáticas escolhidas para a pesquisa. Os temas de 
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responsabilidade social e sorteio não fizeram presente nos posts analisados e a temática 

mais abordada foi a de eventos, seguida de música e por último a de datas 

comemorativas. Dos formatos escolhidos, apenas o de audiovisual não apareceu nos 

posts de agosto, predominando o formato fotografia que totalizou quatro, enquanto web 

card e texto só tiveram uma postagem. O post que obteve mais compatilhamentos e 

likes no mês de agosto se encaixa no formato de web card e a temática abordada é a de 

data comemorativa. O post é do dia 09 de agosto e tem a função de parabenizar os pais 

pelo dia.  

 Já no mês de setembro de 2013 nota-se uma maior representatividade na fanpage 

do personagem levando em conta os números de postagens e a divisão nas categorias 

propostas. Dentre as cinco temáticas analisadas, o mês de setembro abrangeu todas, 

tendo que ser criada uma temática extra para os posts que não se encaixavam nas 

categorias propostas na metodologia. A temática que teve o maior número de posts foi a 

de data comemorativa, seguida da de evento, a categoria extra criada com o objetivo de 

encaixar posts que não cabiam as propostas teve dois posts, enquanto sorteio e 

responsabilidade social tiveram apenas um post cada uma. Quanto aos formatos a 

categoria de audiovisual totalizou seis posts, seguido de web card com cinco, fotografia 

com quatro e texto com dois. O post com maior visibilidade e número de 

compartilhamentos e likes foi postado no dia 28 de setembro, o qual o personagem faz 

uma brincadeira com a atual crise de uma marca de refrigerante onde foram encontrados 

ratos no produto. O post que obteve 31.242 likes e 30.772 compartilhamentos, além de 

diversos comentários, não se encaixou em nenhuma categoria proposta na metodologia 

e por isso foi classificada na temática outros. Esta tem o formato de fotografia, onde o  

Guri de Uruguaiana mostra um brinquedo de um personagem da Disney que é um rato, 

dentro de um pacote de erva e comenta com o público que também acharam ratos no 

produto gaúcho.  

Ao final das análises propostas pela pesquisa, compreende-se que os formatos 

utilizados para a promoção do personagem, em sua maioria tratam-se de eventos e/ou 

datas comemorativas, que pode ser facilmente explicado por abranger os dias que 

antecederam e os dias que aconteceram a Semana Farroupilha no mês de setembro. O 

tema sorteio foi abordado somente uma vez na análise dos vinte e três posts 

selecionados.  
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O discurso bairrista está presente em todas as postagens e caracterizam o 

personagem, esse utiliza, do que é notícia e de assuntos mais comentados para se 

promover, satirizando e aproximando o assunto dos costumes e práticas dos gaúchos.  

O público pode perceber que o vestuário é o mesmo em todos os posts, é o que 

identifica o personagem e também serve como estratégia de aproximação do povo 

gaúcho. Além de utilizar o dialeto do Rio Grande do Sul para se comunicar, aborda 

temas que são notícia e implementa os costumes gaúchos. Na maioria das postagens faz 

um convite ou pergunta ao público buscando uma “interação” tentando fazer com que o 

público se comunique com o personagem através de comentários, questionando, 

expressando opinião sobre o tema ou mesmo criticando. A rede social digital, serve 

como uma plataforma de comunicação entre marca e público e permite que os seus 

seguidores interfiram na construção de trabalhos novos. Os comentários em sua maioria 

não são respondidos pelo personagem. 

Ao longo da pesquisa percebe-se que o personagem promove o seu trabalho, 

utilizando temas que estão sendo notícia, sempre evidenciando os costumes dos 

gaúchos, mas fazendo parte do contexto global. Músicas que são sucesso no Brasil ou 

mesmo no mundo, são alvo de paródias do personagem que de forma bem humorada, 

divulga o “jeito” gaúcho de ser.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As redes sociais digitais estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, 

seja para fortalecer os vínculos pessoais ou profissionais. Elas aproximam não só 

usuários comuns como também marcas, empresas e produtos. Dessa maneira, as redes 

sociais digitais apresentam-se como uma forma de estreitar a relação marca e público, 

permitindo que esses interfiram diretamente na construção e aperfeiçoamento das 

mesmas.  

É nesse sentido, que o Facebook é utilizado diariamente pelo personagem Guri 

de Uruguaiana, com postagens que abrangem vários assuntos e formatos 

predominantemente característicos da cultura gaúcha, evidenciando os costumes do 

Estado e o bairrismo do povo. 

O objetivo principal desta pesquisa, baseado na tentativa de compreender as 

estratégias de comunicação utilizadas pelo personagem Guri de Uruguaiana no 

Facebook para sua promoção e na expectativa de entender de que forma a publicidade e 

promoção se inserem nas redes sociais digitais para aproximar-se do público através de 

temas atuais foi resolvido a partir da aplicação metodológica da análise de conteúdo.  

Após a análise comunicativa dos vinte e três posts selecionados, dos meses de 

agosto e setembro de 2013, pode-se identificar a promocionalidade do personagem Guri 

de Uruguaiana, através da representação de estereótipos gaúchos, buscando uma relação 

mais próxima e efetiva com seu público. Essa caracterização é marcada pelo emprego 

dos elementos regionais mais recorrentes no corpus, manifestados na vestimenta do 

gaúcho (bombacha, boina, botas, lenço vermelho e mala de garupa), além da cuia de 

chimarrão, presente em alguns posts. E ainda, pelo linguajar apresentado nos próprios 

posts e/ou legendas, referenciando acontecimentos atuais. 

Quanto aos objetivos específicos que nortearam a pesquisa, o primeiro faz 

referência a entender os modos e produção das estratégias de comunicação na internet. 

Acredita-se que essa meta foi cumprida com a reflexão a partir da leitura de Manuel 

Castells (2003), Beth Saad (2003) e Francisco Vacas (2010), que contextualizam sobre 

a dimensão digital e afirmam ser o lugar onde as empresas, marcas ou produtos e 

serviços tendem a se inserir para se comunicar com o público de forma mais rápida e 

eficaz.  

O segundo objetivo específico que busca analisar as estratégias para gerar a 

promoção do personagem Guri de Uruguaiana na rede social digital Facebook, foi 
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efetivado com a análise do material selecionado onde verificou-se o emprego demasiado 

das estratégias de humor, bairrismo, em diferentes formatos e temáticas. 

Já o terceiro objetivo, que pretende verificar como acontece a interação do Guri 

de Uruguaiana com o público através da rede social digital Facebook, foi sancionado 

com a percepção de raros diálogos entre o público e o personagem. Nota-se que os 

internautas buscam interação com a marca a partir de likes, compartilhamentos e 

comentários. No entanto, a marca apesar de apresentar grande visibilidade e publicar um 

número considerável de posts diariamente, ainda não consegue manter uma conversa em 

rede.  

Sendo assim, este trabalho revelou-se um desafio desde o início, pois as 

pesquisas que abrangem o âmbito digital ainda são recentes, o que instigou a 

pesquisadora buscar entendimento sobre a utilização dessas plataformas como mais uma 

forma estratégica de comunicação aplicada por empresas, produtos e marcas.  

A tentativa de separar dois papéis, de um lado a pesquisadora e, de outro, a fã do 

personagem, propôs um obstáculo ainda maior. As dificuldades surgiram no momento 

em que se observou de forma crítica o trabalho desenvolvido pela marca, mesmo sendo 

seguidora da fanpage. Este trabalho acadêmico obrigou a universitária olhar para a 

ambiência digital de forma diferenciada, observando as estratégias de publicidade e de 

promoção na comunicação do personagem/marca. 

Pelo exposto, pretende-se levar as considerações desta pesquisa para outros 

trabalhos, com o objetivo de aprofundar os conceitos aqui trabalhados, e principalmente 

contribuir de forma pertinente para as pesquisas sobre a promocionalidade nas 

plataformas digitais. Além de abordar os costumes dos gaúchos e aplicações desses na 

comunicação publicitária, como pano de fundo para futuras pesquisas na área.  
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