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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo compreender o funcionamento do real time 

marketing, através de posts na fanpage do Guri de Uruguaina no site de rede social Facebook. 

Para chegar a este objetivo coletou-se uma amostra de sete posts todos localizados na fanpage 

do humorista, no período de dezembro de 2014 a maio de 2015. A partir da amostra foi 

possível identificar que a fanpage do Guri de Uruguaiana explora o real time marketing 

mesclando imagens à cultura gaúcha a assuntos de repercussão nas mídias sociais, sempre em 

um tom humorístico.  

Palavras-chave: publicidade e propaganda; redes sociais; real time marketing. 

 

ABSTRACT  

 

This study aimed to understand the functioning of real marketing team, through posts on the 

fanpage Guri Uruguaina Facebook social networking site . To reach this goal has collected a 

sample of seven posts all located in the fanpage humorist , from December 2014 to May 2015. 

From the sample were identified that fanpage Uruguaiana Guri explores the real time 

marketing mixing images gaucho culture the impact of issues on social media, always in a 

humorous tone . 

Keywords: advertising and marketing; social networks; real time marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No agitado e complexo mundo dos negócios, as empresas se conscientizam cada vez 

mais da necessidade de acompanhar constantemente os fatos que ocorrem tanto no ambiente 

interno como externo, abrangendo aqui alterações quer de natureza econômica, social, política 

ou tecnológica (FREITAS E LESCA, 1992). Com os avanços tecnológicos que a sociedade 

atravessa, as empresas vêm sentindo a obrigação de intensificarem seus programas de 

divulgação estratégica de sua marca e, com isso, lançam mão de programas de marketing. 

Pinho (1996, p. 6) afirma que “uma marca passa então a significar não somente o produto 

real, mas incorpora um conjunto de valores e atributos tangíveis e intangíveis que contribuem 

para diferenciá-la daqueles que lhe são similares”. 

Em um mercado cada dia mais concorrido é necessário estabelecer uma marca 

singular, forte e competitiva que, além de alcançar seus objetivos comerciais, seja lembrada 

de maneira positiva pelo consumidor. Nesse contexto, observa-se a necessidade das empresas 

em preocupar-se com seu posicionamento no mercado em geral e na forma mais adequada de 

marketing a ser usada, definindo com qual imagem a empresa quer ser vista pelos 

consumidores. 

Toda esta preocupação das empresas tem envolvimento direto do consumidor e os 

avanços da tecnologia digital, que trouxeram consigo novos espaços sociais e novas formas de 

interação entre as marcas e o consumidor. “É inegável que as tecnologias digitais têm se 

tornado cada vez mais presentes em todos os aspectos da vida humana – social, profissional -, 

impactado e afetado a sociedade, a cultura, o modo como vivemos e interagimos com o 

mundo” (GABRIEL, 2010, p. 73). 

A partir dessas tecnologias digitais de comunicação e informação, cujo 

desenvolvimento é cada vez mais veloz e a facilidade do acesso à internet, que aparece como 

uma forte ferramenta de comunicação, os profissionais de marketing veem uma nova forma 

de atingir públicos que estão cada vez mais segmentados. Dessa forma, as redes sociais 

aparecem como estratégias fundamentais nos tempos modernos. Segundo Kotler e Keller 

(2012), se essas ferramentas forem utilizadas de forma correta, as empresas conseguem criar 

uma presença on-line e assim apresentar pontos de vistas alternativos caso algo inesperado 

ocorra. 

Entre as redes sociais, um exemplo de destaque seria o facebook, ainda segundo 

Kotler e Keller (2012, p.606), é o site de rede social mais popular do mundo, com mais de 1,4 

bilhões de usuários ativos. Confirmando, assim, ser a rede social com maior número de 
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usuários na atualidade. O site é formado como uma rede, onde os consumidores conversam, 

compartilham e trocam informações, influenciam e são influenciados, pesquisam por 

produtos, buscam opiniões, querendo saber sobre as empresas, produtos e serviços.  

No facebook, está a fanpage do Guri de Uruguaiana que vem crescendo e se 

sobressaindo das demais como produtora de conteúdo humorístico. O personagem é 

interpretado pelo humorista gaúcho Jair Kobe, natural de Porto Alegre. Foi em 2001, depois 

de passar por diferentes trabalhos, que o humorista, durante a apresentação de um show, 

resolveu manifestar todo seu talento artístico, seguindo até hoje no meio humorístico. A 

fanpage do Guri de Uruguaiana funciona através da divulgação de conteúdos que fazem piada 

com um jeito bairrista. Destaca-se pelo seu conteúdo bem humorado e de boa qualidade, 

características que agradam e chamam atenção do público. A fanpage conta com mais de 2 

milhões de curtidas e com inúmeras publicações de sucesso. Nas divulgações, são 

aproveitadas datas comemorativas, acontecimentos importantes na sociedade, eventos com 

maior destaque e principalmente o bairrismo do gaúcho. Uma das estratégias notadas nas 

postagens é o real time marketing, portanto, é de suma importância que se estude e esmiúce 

ao máximo suas possibilidades e diferentes aplicações. 

O real time marketing mostra-se uma forte ferramenta que atua em tempo real e tem 

como objetivo diminuir a distância entre a marca e o consumidor, ocasionando interação entre 

ambas as partes e a conexão dos consumidores com o serviço/produto. Essa interação pode 

ocorrer através de produtos ou serviços desenvolvidos ou aperfeiçoados em tempo real, com 

base no feedback dos clientes, eventos no mercado ou acontecimentos importantes. Com 

twitter e facebook, que são sites de redes sociais populares, as empresas podem reunir todo 

tipo de informação sobre o seu público, podendo modificar dentro de um curto espaço de 

tempo uma mensagem de marketing a ser compartilhada. Para Scott (2011), o real time é 

quando as empresas veem uma oportunidade e são os primeiros a agir sobre ela.  

A fanpage do humorista, no facebook, explora eventualmente o real time marketing, 

por isso foi escolhida como objeto desse estudo. Desta forma, foi definido como objetivo 

geral compreender o funcionamento do real time marketing, através de posts na fanpage do 

Guri de Uruguaina. Foram estabelecidos, também, os seguintes objetivos específicos: 

Identificar o conceito de real time marketing; localizar post de real time marketing na 

fanpage; descrever post de real time marketing da fanpage do Guri de Uruguaiana.  

Esta pesquisa se justifica porque os avanços das tecnologias e, especialmente, das 

mídias digitais, vem transformando as maneiras que as marcas se comunicam com seus 

consumidores, com o surgimento a cada dia de novos formatos e novas possibilidades. 
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Especialmente na era da informação e da comunicação instantânea, em que somos 

expostos a informações diariamente, os estudiosos e gestores do marketing buscam novas 

estratégias que possam diferenciar suas marcas e clientes das demais. 

Neste rumo de mudanças e avanços da tecnologia, o real time marketing aparece como 

uma ferramenta interessante a ser usada na comunicação com o público. Apesar de ter 

começado por volta de 1990, para a publicidade esse assunto se torna importante atualmente, 

pois o real time marketing aparece como um grande avanço nas ações das marcas em 

acontecimento no mundo digital em 2014.  

Graças às mudanças que aconteceram na era da informação e da comunicação, o real 

time marketing passou a ter mais destaque, através de decorrências que a atmosfera social 

digital cria na divulgação de conteúdo gerados em tempo real, que pode ser desfrutado no 

mesmo momento pelo consumidor que está praticamente conectado o tempo inteiro às redes 

sociais. A comunicação em tempo real lembra as cidades pequenas dos tempos antigos, onde 

não havia veículos de comunicação, mas todos sabiam o que acontecia nas cidades por ser 

uma comunicação mais direta e rápida. Hoje em dia a velocidade em que as informações são 

passadas vem da tecnologia que encurta longas distâncias. 

Com a internet e o celular cada vez mais presentes na vida das pessoas, o acesso 

instantâneo pode ocorrer em qualquer lugar, por qualquer pessoa, a qualquer hora do dia e 

acaba mudando a relação do cliente com a empresa e da empresa sobre o cliente. A rapidez na 

hora da empresa responder quando o cliente pergunta é uma boa maneira de agradá-lo, 

demostrando capacidade e interesse de garantir a venda. Essa tecnologia utiliza as mídias 

digitais, em especial as redes sociais, que aparecem como as principais ferramentas, ao 

trazerem mudanças na maneira que a sociedade se comunica e se relaciona com o mundo.  

O presente trabalho está dividido em oito capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. Inicialmente, vamos apresentar um estudo sobre a importância de ter 

uma marca forte, utilizando alguns autores conhecidos para dar embasamento ao conteúdo. 

Nos primeiros capítulos, citamos a participação e importância do consumidor junto da marca. 

No quarto capítulo, apresentamos a cibercultura como um importante canal usado no 

armazenamento e na transmissão de informações, capaz de influenciar pessoas e seus 

sentimentos.   

Na sequência, o capítulo seguinte apresentará o marketing digital e às mudanças 

ocasionadas dentro do processo de marketing, influenciadas pelos avanços tecnológicos. Já no 

capítulo cinco, os assuntos, referentes às redes sociais, foram estudados em sua maioria na 
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obra “Redes Sociais na Internet” da autora Raquel Recuero, que contribuiu significativamente 

para o entendimento dessa área.  

No capítulo sete, será analisado o real time marketing na prática do marketing e da 

comunicação em tempo real, bem como a importância e as dificuldades em trabalhar com 

velocidade na era da informação propagada em segundos.  

Na sequência dos capítulos, temos a metodologia utilizada para a realização do 

presente trabalho e por fim são apresentadas as postagens relacionadas ao real time marketing 

retiradas da fanpage do Guri de Uruguaiana, contendo no capítulo uma análise também 

relacionada ao real time marketing e a fanpage do humorista.  
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2 MARCAS  

 

Inventadas com múltiplas finalidades, como a identificação, dando nome a um bem ou 

atribuindo qualidade a um produto, as marcas têm a performance de nomear e identificar. 

Começando nas antigas civilizações, onde os artesãos costumavam marcar suas obras com 

símbolos pequenos, sendo fundamentais para que assim eles fossem identificados como 

autores das peças, tornando exclusiva. Seguindo essa linha, uma marca tem o importante 

papel de representar um bem ou serviço e, por ser de certa forma visual, pode ser 

caracterizada como principal forma de identificação de um bem ou serviço de um 

empreendimento. “Marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma combinação desses 

elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou um grupo de 

empresas e diferenciá-los dos da concorrência” (KOTLER, 2000, p.426), definição que 

continua até hoje. Tem, assim, como principal função diferenciar bens ou serviços e externar 

determinados atributos. 

Kotler (2000) cita, ainda, quatro níveis de significado para uma marca obter sucesso: 

atributos, benefícios, personalidade de marca e valores. O autor começa citandos os atributos, 

que segundo o mesmo é a primeira coisa que a marca faz lembrar como, por exemplo, 

algumas características que são usadas em anúncios como “bem durável”, “bem construído”. 

Como segundo nível, Kotler (2000) aponta os benefícios de marca, afirmando que os 

consumidores não compram características, mas sim benefícios, como por exemplo, a boa 

qualidade e/ou a boa aparência que seriam os benefícios funcionais e emocionais. Outra 

definição que o autor proporciona são os valores de marca, afirmando que toda marca tem o 

seu devido valor para o consumidor. 

O último nível, que é citado por Kotler (2000), é a personalidade de marca que sempre 

é definida por uma característica. O autor reforça que é possível que os consumidores tenham 

uma imagem de um carro da Mercedes Benz agregada a de um executivo rico, pois tanto a 

marca como sua propaganda passam essa imagem de luxo, junto de um produto com alto 

valor econômico. 

Outro autor que conceitua marca é Heilbrunn (2002), que define que “marca é um 

conjunto de signos, com a missão de definir a identidade de uma instituição, de um produto 

ou de um serviço, bem como uma identidade pessoal, com vários elementos que a distinguem, 

passando uma determinada personalidade.” Afirma que esse conjunto de elementos são o que 

dão formato e dizem qual o papel que a marca irá ter na sua comunicação, fazendo com que as 
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pessoas entendam que sua definição é diferenciada por uma quantidade de itens visuais, 

muitas vezes junto de elementos textuais que completam o seu posicionamento.  

Após algum tempo operando no mercado, no entanto, muitas marcas devem ser 

remodeladas, sofrer uma reestruturação em seu planejamento, devido às mudanças 

tecnológicas e do comportamento de consumo de seus públicos-alvo. Nesse contexto, 

Heillbrunn (2002) afirma que “a duração da vida média de uma marca de empresa varia entre 

dez e quinze anos, ela é mais curta para marcas de produtos, que nesse caso é na ordem de 

cinco anos. Sendo assim, é necessário mudar ou fazer evoluir quando sua significação tornar-

se banal”. 

Em outra análise Semprini (2006) consegue expor a relação à fragilidade das marcas. 

Para isso é necessário avaliar as características do contexto que implicam no poder e 

fragilidade, como a crescente oferta de comunicação, o desenvolvimento de manifestações 

below the line, que seriam as ações de comunicação que estão “abaixo da linha” de 

investimento, ou seja, que fogem do convencional investimento em mídias de massa, como 

TV e jornal, os mercados saturados, as necessidades imateriais, a possibilidade da satisfação 

pessoal na compra e a onipresença do consumo. Através desses aspectos foi admitido o 

crescimento da influência da marca que está cada vez mais presente na vida diária das 

pessoas. No entanto, ainda segundo o autor, ao mesmo tempo em que ocorre a ampliação de 

sua atuação e de sua influência sobre o ambiente social, surge espaço para as críticas, pois as 

marcas acabam assumindo um papel importante que pode causar fragilizações. Uma vez que a 

marca se torna uma entidade complexa, abstrata, instável e multiforme deve, ao mesmo 

tempo, ser algo simples e de fácil reconhecimento. Essa versão simplificada e resumida da 

marca é o que Semprini (2006, p.220) chama de identidade.  

O autor deixa claro que é nas relações com o seu público que se encontra o elemento 

principal da comunicação da marca e, por esse motivo, a atenção com as mediações e 

manifestações devem sempre aumentar. A marca deve estar sempre cuidando para estar 

presente, sempre em evidência, tornando todas as suas manifestações excelentes e, 

principalmente, suas mediações para alimentar, reafirmar e reiterar a relação com seus 

destinatários. Seu projeto e sua coerência são a energia que a leva para o centro dos domínios 

sociais, expondo a marca às armadilhas e as irregularidades que podem colocar em questão 

seu domínio e credibilidade, sendo assim (SEMPRINI, 2006, p.220) diz que a marca pós-

moderna é “sustentada por seu próprio desenvolvimento e por sua potência”. Dessa maneira, 

se entende que as marcas possuem o objetivo de trazer representatividade, valor e de dar 
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credibilidade à empresa, ao produto ou serviço, criando a identificação e se diferenciando de 

seus concorrentes, podendo, também, ser identificada por um nome, sigla ou ícone.  

Segundo Pinho (1996) as marcas são vistas como os valiosos bens do patrimônio das 

empresas. As combinações de marcas como vendas, investimentos e fusões mostram o seu 

valor e, por resultado, o que uma determinada marca significa. Num mercado onde a 

concorrência é cada vez mais forte, é essencial a construção de uma marca forte, exclusiva e 

competidora que não apenas consiga atingir seus objetivos comerciais, mas também que fique 

na memória do consumidor. Pinho (1996, p. 6), ressalta, ainda, que “uma marca passa então a 

significar não somente o produto real, mas incorpora um conjunto de valores e atributos 

tangíveis e intangíveis que contribuem para diferenciá-la daqueles que lhe são similares”. 

A importância da imagem da marca é indiscutível em relação a qualquer produto ou 

serviço. Pinho define imagem de marca como “o conjunto de atributos e associações que os 

consumidores reconhecem e conectam com o nome da marca” (PINHO, 1996, p. 50). O autor 

afirma que “a imagem de marca é construída por meio das mais diversas fontes: experiências 

em usos do produto, identidade da empresa, publicidade, promoção de vendas...” (PINHO, 

2001, p 179). 

É importante ressaltar que a imagem de marca deve ser transmitida através de um 

posicionamento, uma característica, uma expressão, um significado, ou através de valores: “as 

corporações podem fabricar produtos, mas o que os consumidores compram são as marcas” 

(KLEIN, 2002, p.31), isso porque as melhores marcas passam mais certeza para o consumidor 

que busca uma garantia de qualidade. Isso inclui uma imagem de marca consolidada dentro 

das redes sociais, que atualmente é onde o consumidor está conectado buscando os produtos e 

informações sobre as marcas.  
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3 MARKETING DE RELACIONAMENTO  

 

A internet possibilita que a marca crie um ambiente colaborativo que sirva de ponte 

para atender melhor a seus consumidores. A construção de uma marca depende do 

relacionamento com seu consumidor, tanto no meio off-line, como no on-line. Segundo Vaz, 

“é uma relação simbiótica em que o consumidor ajuda a moldar a marca e não apenas a marca 

molda o consumidor” (2011, p. 195).  

As mudanças no comportamento e atitudes do consumidor originaram o Marketing 

3.0, que tem como elementos básicos a era da participação e do marketing colaborativo, a era 

do paradoxo da globalização e marketing cultural e a era da sociedade criativa e do marketing 

com espírito humano. Segundo Kotler o Marketing 3.0 “acredita que os consumidores são 

seres humanos completos, cujas outras necessidades e esperanças jamais devem ser 

negligenciadas” (2010, p. 5).  

A qualidade do relacionamento tem o poder de trazer à marca mais atenção e 

fidelização, o consumidor é a peça chave do relacionamento, ele que ditará o valor da marca, 

pois está intrinsicamente ligado ao valor que esta dará a ele. O capital social torna-se mais 

importante que o capital financeiro. 

As marcas não são somente construídas através do marketing da empresa detentora, 

pois competem com a cocriação de seus consumidores que se reúnem em comunidade para 

adaptar os produtos às suas necessidades e desejos. O marketing é centrado no cliente e não 

no produto.  

Cada interação e experiência somam à percepção individual do consumidor, formando 

uma boa ou má impressão. O consumidor quer se relacionar com suas marcas. Quer 

relevância na comunicação e personalização dos pontos de contato (VAZ, 2011, p. 219). A 

fim de criar um relacionamento, as marcas precisam desenvolver um DNA que se conecte 

com as pessoas, reflita uma identidade, personalidade e autenticidade. Essas características 

irão colaborar para atender o consumidor como “seres humanos plenos, feitos de alma, 

coração e espírito”, como afirma Kotler (2010, p. 40).  

Seguindo a afirmação de Vaz, a internet não é mídia de massa, mas sim um ambiente 

de individualização do tratamento (2011, p. 201). Hoje, com a disseminação da internet, as 

possibilidades de interação são infinitas e sem barreiras, pois tanto a marca como seu cliente 

estão dividindo o mesmo espaço. O contato pode ser direto, sem o ruído gerado por 

intermediários (VAZ, 2011, p. 45). A marca dita seu tom de comunicação e interage, assume-

se como um ator social, pois como afirma Carvalho, “as redes sociais são vistas como 



14 

 

valiosas ferramentas (...) que permitem que as marcas passem por cima dos distribuidores e 

falem diretamente com os consumidores” (2002, p. 177). Tem o poder de conhecer seu cliente 

criteriosamente, levantando suas necessidades de maneira precisa e inequívoca (VAZ, 2011, 

p. 76). 

O processo decisório de compra é cada vez mais baseado em critérios subjetivos, 

sendo a comunicação um deles. Essa não pode mais ser dirigida a uma massa, a 

personalização é um trunfo. O papel da marca é apresentar-se de certa forma tão sensacional 

que aconteça o engajamento e a compra e, além disso, os elogios convertam-se em novos 

clientes. As redes são formadas por pessoas e não apenas computadores, fazer uma 

informação propagar é a base de credibilidade para qualquer empresa/marca e como forma de 

conseguir isso apoiar-se no consumidor é o melhor caminho (VAZ, 2011, p. 285).  

O foco institucional adquire mais importância no marketing de relacionamento, à 

medida que a marca não é só o que ela produz, mas também sua imagem perante os 

consumidores. Kotler afirma que “as empresas que pretendem ser ícones devem compartilhar 

do mesmo sonho com os consumidores e fazer a diferença” (2010, p. 45). A confiabilidade é 

conquistada através de alma, personalidade e características próprias. O tom usado é mais 

pessoal, a marca apresenta-se como “amiga”, conta seus segredos, é também confidente. O 

relacionamento é estreitado. Segundo Vaz (2011, p222) é típico do ser humano dar mais 

crédito às informações que chegam a ele por meio de alguém de comprovada competência 

sobre o assunto ou que tenha uma imagem de confiabilidade ilibada ou, então, por um amigo.  

Destaca-se a importância das redes sociais nesse processo por ser uma forma da marca 

se aproximar de seus fãs e convencê-los de sua mensagem. Para isso, a marca tem a 

possibilidade de construir um personagem e um enredo baseado em metáforas para contar sua 

história em torno de sua identidade. Os personagens são fundamentais em qualquer história. 

Simbolizam a percepção da marca pelo espírito humano. O enredo mostra como o 

personagem navega entre a rede de seres humanos que reescreverão as próprias versões da 

história. As metáforas são o processo inconsciente que ocorre no espírito humano. Histórias 

com metáforas compatíveis ganharão relevância e serão percebidas como verdades pelos 

consumidores (KOTLER et al., 2010, p. 69).  

As conversas geradas em torno dessas histórias servem como sustentáculo para a 

marca, podendo ter vida mais longa que a própria. Como no caso de um produto que sai de 

linha e ainda é vivo na memória dos consumidores ou uma marca que deixou de existir, mas 

ainda possui admiradores. A lealdade desses fãs faz com que as vejam como ícones. 
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4 CIBERCULTURA 

 

“O crescimento acelerado das tecnologias comunicacionais juntamente com a cultura 

da mídia é o responsável pela ampliação dos mercados culturais e pela expansão e criação de 

novos hábitos no consumo de cultura” (SANTAELLA, 2003, p.59). A evolução da tecnologia 

informática e das mídias comunicacionais trouxe à sociedade uma completa mudança no 

processo de distribuição e difusão da informação através de redes de computadores. Sem essa 

“revolução digital” como vem sendo chamada, o processo de globalização não teria sido 

possível (SANTAELLA, 2003, p. 70). Segundo Santaella (2003, p. 89), uma rede acontece 

quando os agentes, suas ligações e trocas constituem os nós e elos de redes caracterizadas 

pelo paralelismo e simultaneidade das múltiplas operações que aí se desenrolam.   

O acesso à informação foi democratizado e a formação de redes sociais tomou outra 

dimensão ao integrar pessoas provenientes dos mais diferentes lugares para debater sobre os 

mesmos assuntos e, consequentemente, criar uma identificação. O compartilhamento de ideias 

foi facilitado à medida que a distância geográfica deixou de constituir uma barreira para a 

conexão entre indivíduos. Existe, hoje, uma maior preocupação no que tange a assuntos 

globais, e pessoas podem se unir em prol de causas comuns, como por exemplo, no site 

Change.org, a maior plataforma mundial de abaixo-assinados. A rede conta com mais de 40 

milhões de usuários provenientes de 196 países engajados em diversas causas, que têm como 

objetivo incentivar e fazer a diferença através de transformações que grupos de indivíduos 

almejam.  

Essa cultura contemporânea de dispersão e trocas de informação por meio de 

tecnologias digitais é denominada cibercultura. Desenvolve-se juntamente com o ciberespaço, 

definido por Lévy como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (1999, p. 92). 

A cibercultura através da formação de comunidades virtuais e o desenvolvimento da 

inteligência coletiva (objetos, memórias compartilhadas, hipertextos comunitários para a 

constituição de coletivos inteligentes) está “mediando às relações sociais dos indivíduos, o 

senso de auto identidade e o sentido mais amplo de vida social” (SANTAELLA, 2003, p. 

105).  

Além da criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva, existe um terceiro 

princípio que auxiliou o crescimento do ciberespaço: a interconexão. Lévy afirma que “essa 

característica constitui a humanidade em um contínuo sem fronteiras” (1999, p. 127). Essa 

característica é definida por Kotler como “economia interligada” (2010, p. 13). 
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Com a popularização dos computadores pessoais e o começo da internet, os 

espectadores tornaram-se participantes, pois a relação receptiva unilateral dos meios 

tradicionais, como a televisão, foi substituída para o modo interativo e bilateral oferecido pela 

nova mídia. As formas midiáticas tradicionais participam do modelo informacional 

transmissionista, sugerido pela Teoria da Informação. O esquema de difusão “um-todos” de 

um centro emissor em direção a uma periferia receptora estabelece papéis bem claros entre 

essas relações (LÉVY, 1999, p. 126).  

Segundo Vaz (2011, p. 228), a comunicação está se tornando, além de bidirecional, 

colaborativa. É, mais do que um diálogo, uma praça pública. É uma agora – um espaço 

público. A internet caracteriza-se por ser um meio interativo em que o indivíduo tem a 

possibilidade de dialogar e de ser produtor de conteúdo, compartilhar conhecimentos e ser 

impactado por uma sobreposição de mídias. Scalzo (2009, p. 51) afirma que “quando a 

internet surgiu e começou a se expandir, uma das vantagens que mais se destacavam em 

relação a ela é que a partir de então o mundo poderia produzir e veicular informação, tarefa 

que não ficaria mais restrita apenas ao trabalho dos jornalistas e ao filtro editorial das 

empresas de comunicação”. Sua linguagem é marcada pela velocidade e por mudanças 

contínuas. As mensagens são entregues aos receptores de maneira instantânea, diferente dos 

processos de antigamente, como por exemplo, o correio tradicional. 

Outra característica do meio diz respeito à memória, pois faz referência à possibilidade 

de armazenar uma grande quantidade de informações que estará disponível por tempo 

indeterminado, assim, “qualquer coisa armazenada em forma digital pode ser acessada em 

qualquer tempo e em qualquer ordem” (SANTAELLA, 2003, p. 94).   

Observam-se ainda outras particularidades como a personalização, definida como a 

segmentação que permite a individualização do conteúdo para cada indivíduo, e a 

hipertextualidade que direciona o usuário para outras páginas, ocasionando uma leitura não 

linear, diferente da leitura dos impressos. Santaella (2003, p. 94). Afirma que a “não 

linearidade é uma propriedade do mundo digital”. O hiperlink possibilita a conexão entre dois 

pontos do ciberespaço, capacitando à existência do hipertexto.   

Os indivíduos encontraram no ciberespaço uma fonte de instrumentos comunitários, 

ou seja, de experiências agregadoras da internet, o estreitamento das relações movidas por 

interesses comuns. Além disso, de acordo com Vaz (2011, p. 149), tornou-se uma maneira 

dos indivíduos exercerem sua cidadania, a própria condição de ser humano na era da 

informação e do conhecimento. 
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5 MARKETING DIGITAL 

 

A internet é um dos inventos tecnológicos mais usados na atualidade e vêm fazendo 

muitas empresas prosperarem num curto prazo de tempo. A cada dia pessoas surgem com 

ideias geniais, ora sugerindo novidades que podem incrementar, ora sugerindo inovações 

drásticas, mas nunca deixando de surpreender. O constante desenvolvimento e a criação de 

novos softwares, aplicativos etc. que apresentam recursos para diversas áreas do 

conhecimento humano, fazem com que as operações se tornem mais ágeis e, 

consequentemente, trazem mais facilidade a vida da sociedade como um todo (SIQUEIRA, 

2007). 

Esses avanços tecnológicos fizeram com que o mundo mudasse rapidamente, 

influenciando diretamente os processos de consumo, dentre eles o processo de marketing. A 

agilidade e a rapidez com que a internet é usada como meio de comunicação faz com que 

mais empresas façam uso dela para divulgação da própria organização e de seus produtos ou 

serviços, utilizando-a para o atingimento de um objetivo de marketing. Kotler (2003, p. 3) 

define marketing como “um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e grupos 

obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor 

para os outros”.  

As mudanças obrigaram os executivos e estrategistas em vendas e marketing das 

empresas a se adaptarem as essas novas realidades e anseios das pessoas até chegarem ao 

nível que Kotler chama de marketing 3.0 que, segundo ele, é o que presta atenção em agradar 

o consumidor como ser humano, trazendo além da satisfação funcional e emocional, também, 

a espiritual.  

Foram aglutinados novos conceitos para o aproveitamento máximo da utilização da 

internet como meio de comunicação, divulgação e venda, entre eles o “Marketing Digital”, 

como é conhecido no mercado, diferenciando-se do marketing tradicional, pois usa a internet 

para divulgação da imagem de uma organização. Gabriel (2010, p. 104) conceitua marketing 

digital como “o marketing que utiliza estratégias em algum componente digital no marketing 

mix – produto, preço, praça ou promoção”.  

Como complementação a esse conceito, é importante salientar a visão de Torres 

(2009) que aborda o marketing digital a partir do princípio de que a maioria dos consumidores 

de uma empresa possui acesso à internet e que, consequentemente, o ambiente da internet 
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pode afetar inteiramente o marketing de uma empresa, comprometendo a organização se ela 

não investir no mundo digital. No entanto o autor esclarece que investir em marketing na 

internet não significa apenas a criação de um site ou a realização de anúncios com banners. 

Inicialmente a empresa deve entender de forma ampla o conceito de marketing digital para 

depois planejar ações eficientes e coordenadas que tenham uma ligação. Torres (2009) destaca 

como importante sete ações estratégicas (Figura 1).  

 

Ação: Definição: 

Marketing de 

conteúdo 

Ao tornar conteúdo interessante no site, a exposição aumenta nas 

ferramentas de busca. O consumidor que buscava assuntos que tinham a ver 

com o tema os encontra no site e assim acaba se relacionando com a marca 

e, podendo, também, o conteúdo despertar interesse de outros blogs, criando 

referências de links que poderão ser utilizados em redes sociais, 

acontecendo, dessa forma, o aumento de visitas e uma maior exposição da 

marca. 

Marketing nas 

mídias sociais 

A interação nas mídias sociais faz com que aumente o relacionamento com 

o cliente e a marca, consequentemente, tem mais exposição. A criação de 

perfis e publicações com partes do conteúdo do site ajuda a aproximar 

consumidores. Além disso, tem o compartilhamento de informação em 

diferentes formatos e as redes sociais podem servir como ações 

de marketing viral, além de possibilitar pesquisas on-line. 

E-mail 

marketing 

Quando bem organizado com uma área própria de cadastro e possuir 

campanhas que podem ser direcionadas para obter mais inscritos no mailing 

(banco de dados) da marca é uma poderosa ferramenta de comunicação, 

devendo focar as ações no envio de promoções e informativos regulares. 

Marketing 

viral 

Com a rápida multiplicação da comunicação, fazendo com que milhares de 

consumistas tenham acesso à marca através de outros consumidores, o 

marketing viral beneficia-se usando ações que trabalham com as emoções e 

motivações do público-alvo. 

Publicidade 

on-line 

Teve início a partir de banners publicados em sites e, como na internet, a 

exposição é maior, a publicidade ajuda a dar maior exposição à marca, com 

a criação de ações específicas de publicidade. 

Pesquisa  

On-line 

Tem em vista avaliar o perfil do consumidor e entender todas as suas 

necessidades e motivações de compra. A pesquisa busca conhecer melhor o 

mercado e os concorrentes, trazendo a inteligência competidora para a 

marca. 

Monitoramento 

de resultados 

Com ele pode-se estabelecer métricas e metas para o trabalho de Marketing 

Digital.  

                                   Figura 1 – Sete ações estratégicas.   

                                                           Fonte: Torres (2009). 

 

Para Gabriel (2010), as decorrências das tecnologias digitais geraram no marketing 

tradicional uma revolução, em que o consumidor que só assistia a todo contexto estratégico da 

empresa, começou a ser o protagonista das estratégias. Sendo assim, alterou-se a forma que a 

http://www.claudiotorres.com.br/2013/01/17/o-que-e-e-como-fazer-marketing-viral/
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marca se relaciona com o consumidor, pois teve início a relação entre consumidores que 

utilizavam diversas plataformas digitais para estreitar essa relação.  

Vaz (2011) contribui, apresentando como essência do Marketing Digital uma 

metodologia denominada “8Ps do Marketing Digital”, que traz a analogia como se fosse o 

próprio número oito, mas visto de forma horizontal representando o infinito. A proposta dos 

8Ps vem com a ideia de compor um conjunto de passos sequenciais que levam a empresa a 

um processo recorrente para provocar conhecimento aos seus consumidores e também no 

próprio negócio na internet. Os 8Ps do Marketing Digital contribuem para que a empresa 

aprenda a respeito do Marketing Digital do próprio negócio, seguindo a definição de Vaz 

(2011) (Figura 2). 

 

P Passo Definição 

1º Pesquisa Qualquer que seja o projeto on-line a empresa deverá direcionar os 

esforços tendo por base o seu consumidor. É importante conhecer o 

consumidor em um todo e depois analisar as estratégias mais 

adequadas e eficientes, de modo que concretizem vendas 

cumulativas.  

2º Planejamento O planejamento deve ser elaborado para definir como o site da 

empresa irá virar um exemplo de negócios. Essa parte passa por 

detalhes especificados das atividades próprias aos outros Ps. O 

documento elaborado tem o seu ideal quando cada parte da equipe 

do Marketing Digital envolvida receba em mãos apenas a função que 

lhe cabe. 

3º Produção É quando acontece a execução do planejamento que foi elaborado no 

P anterior, com foco nas funcionalidades do site e como vai ser o seu 

aspecto, sem esquecer a conversa com o fornecedor e o cliente. 

4º Publicação Visa escolher todo o conteúdo que será disponibilizado no mercado 

e para o consumidor pela empresa. O autor observa também que o 

quarto P é o mais vasto e o mais importante, porque fala sobre os 

dois tipos de conteúdos, um de atração e outro de persuasão. 

5º Promoção Como o consumidor é o principal causador de comunicação, o 

quinto P busca produzir conteúdos relevantes com objetivo de torná-

los virais, assim utiliza o grau de atividade do consumidor para a sua 

propagação acontecer de forma natural de consumidor a consumidor. 

Resumindo, o quinto P não deve realizar qualquer promoção e sim 

deve ter a intenção de criar um movimento que se espalhe. 

6º Propagação Nesse P, deve haver o estímulo da empresa no consumidor para que 

o próprio espalhe o conteúdo de consumidor a consumidor. Segundo 

o autor o consumidor deve interagir com a marca da empresa, 

participando da comunicação para assim acumular capital social. 
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7º 

 

 

 

 

Personalização O autor cita que a personalização gera relacionamento e a 

personalização é importante nos pontos que tiverem contato com o 

consumidor e a marca e na comunicação da empresa com cada 

consumidor. Deve haver uma segmentação do público-alvo com o 

objetivo de criar relacionamentos. A personalização é usada em 

marketing há muito tempo já, em Marketing Digital, a 

personalização é realizada de acordo com os hábitos de cada 

consumidor.  

8º  Precisão  

 

 

Depois de serem executados os resultados de cada ação são 

mensurados e, assim, são tiradas conclusões sobre o que deu certo e o 

que deu errado, podendo alterar estratégias quando for necessário. A 

mensuração no negócio virtual trará dados em termos de custo-

benefício e retorno sobre o investimento realizado. 

                                                 Figura 2 – 8 Ps marketing digital  

                                                               Fonte: Vaz (2011). 

 

Um dos aspectos mais importantes a ser considerado quando estabelecida uma 

estratégia de marketing está relacionado à identificação do produto oferecido ou serviço a ser 

prestado, que é habitualmente denominada como a marca desse bem. 
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6 REDES SOCIAIS  

 

As pessoas fazem parte da sociedade através das relações que criam durante sua vida 

inteira, seja no meio familiar, na escola, nos locais onde vivem e no trabalho, dessa forma, as 

afinidades que as pessoas desenvolvem e cultivam no decorrer de sua vida é o que fortalece o 

seu campo social. As comunidades desenvolvidas a partir da conexão de indivíduos através do 

computador formam redes de comunicação denominadas redes sociais. Consistem, 

especialmente, nas associações voluntárias, que compreendem a base do desenvolvimento da 

confiança e da reciprocidade (RECUERO, 2009, p. 46).  

Seu aparecimento trouxe uma possibilidade maior de expressão e sociabilização, 

mediada por tecnologia. Originou uma facilidade em expandir a rede de contatos e manter a 

proximidade com grupos de interesse, além de permitir uma participação ativa entre os 

assuntos pautados no ciberespaço.  

O local virtual torna-se tão importante quanto o físico, como afirma Vaz (2011, p. 80), 

devido às novas relações que surgem nesse meio. É um ponto de encontro de ideias que 

independe da localização geográfica e da coincidência dos tempos, basta que ocorra uma 

identificação entre dois atores sociais.  

Nas redes sociais, cada sujeito tem seu papel e identidade cultural. Para Recuero (2009 

p.27), “Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 

instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)". 

Compreende-se, então, que essa relação entre diversos indivíduos e suas interações vai 

desenvolvendo um todo que representa a rede. Segundo Marteleto (2001, p.72), as redes 

sociais representam “[...] um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos 

em torno de valores e interesses compartilhados”.  

O conhecimento de rede remete primitivamente fisgar a presa. “Por transposição, a 

rede é assim um instrumento de captura de informações” (FANCHINELLI; MARCON; 

MOINET, 2004). Assim, de maneira dinâmica, as redes funcionam como lugares para 

compartilhar informação e conhecimento, podendo ser lugares virtuais quanto presenciais, 

que serve para as pessoas gerarem informação e trocarem experiências que sejam importantes 

para o campo que atuam. 

Castells (1999, p.498), faz uma relação das redes com a sociedade na Era da 

Informação e as define como “um conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma 

curva se entrecorta. O que um nó é depende do tipo de redes concretas de que falamos”. Ele 
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diz, também, que podem ser formados tipos de organizações, tanto formal quanto informal, 

tanto ilícita quanto lícita, e os nós podem ser representados por pessoas ou grupos de pessoas.  

As conexões em uma rede social constituem-se dos laços formados através da 

interação entre os atores. Por sua vez, os atores sociais são responsáveis pelo processo de 

permanente construção e expressão de identidade na rede. Eles podem ser representados 

através de seus sítios virtuais, ou seja, são espaços de interação, lugares de fala, construídos 

pelos atores de forma a expressar elementos de sua personalidade ou individualidade 

(RECUERO, 2009, p. 25-26).  

Na internet não há uma visibilidade do sujeito como nas relações fora desse meio, de 

modo que os indivíduos passam a conhecer e a julgar os atores sociais através de suas 

palavras e construção de identidade na rede, ou seja, pelas informações e imagens 

disponibilizadas. 

Na situação da comunicação atual, em que as informações se espalham em segundos e 

com grande proporção através da internet, das redes sociais e da mídia é quase que impossível 

não estar atualizado com o que está acontecendo no momento. O contexto no qual as pessoas 

fazem parte traz uma série de mudanças na rotina das mesmas pelas tendências que a rede 

demonstra através de informação e do conhecimento. Para Sodré (2002, p.14), rede é “onde as 

conexões e as interseções tomam o lugar do que seria antes pura linearidade”. Ainda segundo 

o autor, essas conexões e interações no campo das redes sociais acontecem pelo contato direto 

e pelo contato indireto que utiliza um veículo intermediário, como exemplo, a Internet ou 

outro meio.  

Depois da evolução dos meios de comunicação e a internet como o principal deles, as 

relações sociais não ficam apenas no espaço físico e geográfico, elas ocorrem independentes 

do tempo ou do espaço. Pensando assim, Wellman (1996) constata, na rede, sua identidade 

particular em determinada situação, no caso, o perfil e a interpretação das relações em rede 

estão intensamente ligadas ao que acontece ao seu redor, assim a rede é influenciada por um 

todo e o todo por ela.  

A forte interação gera mudanças na estrutura e quando a interação funciona na troca de 

informações, a mudança estrutural apresentada é a do conhecimento. Quanto mais informação 

é trocada com o ambiente a nossa volta, com atores da nossa rede, mais conhecimento terá, 

maior será a quantidade de informação disponibilizada e isso tudo faz parte do significado do 

que as redes sociais representam.  

Entendendo, dessa forma, que a informação e o conhecimento são essenciais às redes 

sociais, vemos a necessidade de compartilhá-los no meio que são inseridos. Para Dixon 
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(2000), a palavra compartilhar pode trazer dois significados: o primeiro seria dar uma parte, 

assim necessita também generosidade e o segundo seria ter em comum um sistema de crenças 

compartilhado. Ainda, segundo a autora, o termo compartilhar que nós usamos repetidamente, 

quando usado para troca de conhecimento, pode parecer uma escolha de palavras estranhas, 

pois usualmente são utilizados termos como capturar ou transferir, mas dentro desse contexto 

a palavra certa é mesmo compartilhar, pois passa a ideia de dividir algo que temos.  

Segundo Vaz (2009), com a acelerada evolução da tecnologia nos últimos tempos, a 

economia delineia um novo e poderoso modelo de produção baseada em redes sociais com 

conteúdo colaborativo e auto-organizado, abandonando a hierarquia e o controle. Os novos 

tempos são influenciados pelas plataformas digitais que abundam com a infestação da 

internet. E dentro da internet temos como umas das redes sociais mais destacadas o Facebook, 

aparecendo com grande evidência.  

Posto isso, entende-se a importância de uma marca estar presente no meio digital e 

disponibilizar as informações corretas, pois o primeiro contato que o consumidor tem com a 

marca também pode ser mediado pela internet. Não se trata mais do Marketing 2.0, 

caracterizado pela disseminação da tecnologia da informação, mas sim do Marketing 3.0, em 

que a era da informação se desenvolve para a era da participação. Os consumidores buscam 

empresas por seus valores e essas se diferenciam através disso. Essa nova onda foi 

possibilitada justamente pela ascensão das mídias sociais.  

Ainda segundo Vaz, a verdadeira batalha é travada no campo das ideias, no campo das 

informações. Essa batalha dá-se no momento em que o consumidor encontra informações de 

duas marcas distintas e as compara. Quem convence é o detentor das melhores informações 

(2011, p. 55).  

Existem duas formas em que pode acontecer uma interação social nos limites do 

ciberespaço: síncrona ou assíncrona, em tempo real ou independente da presença do receptor, 

respectivamente. As ferramentas disponibilizadas para essas trocas de mensagens são 

diversificadas, indo desde o correio eletrônico (ou e-mail) até redes com chats de mensagens 

instantâneas, como o Facebook.  

As redes sociais podem se modificar, algumas até caírem no esquecimento, mas as 

pessoas continuarão a formar outras redes, com novos valores, novos pontos a serem 

discutidos e novas formas de interação.  
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6.1 FACEBOOK  

 Entre todas as redes sociais que fazem parte da atualidade, o site Facebook aparece 

como uma das redes sociais com maior evidência atualmente em nossa sociedade, de acordo 

com Recuero (2009). O site foi criado em fevereiro de 2004 e tem como criadores, Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. No começo não se chamava 

Facebook, mas sim thefacebook e tinha como seu principal objetivo estabelecer comunicação 

apenas entre os universitários de Harvard, onde seria desenvolvida, no local, uma rede de 

contatos, que funcionaria por meio de perfis e comunidades, onde os integrantes que 

estivessem terminando o colégio e começando na universidade poderiam ter mais facilidade 

para fazer amizades.  

 Como o sucesso alcançado foi espantoso, em um curto espaço de tempo o site já 

circulava por inúmeras universidades. Assim, no ano de 2006, o site Facebook foi 

disponibilizado para cadastro no mundo inteiro, tornando-se um sucesso conhecido por todos 

no mundo. Mostrando que de fato, o Facebook obteve, desde o momento da sua criação, um 

amplo interesse por parte dos usuários. Atualmente o site já possui mais de um bilhão de 

usuários conectados em todo o mundo.  

A rede social possui diversas maneiras de interação, podendo acontecer através de 

comentários a perfis, usando aplicativos e jogos ou também pela participação em grupos de 

discussão. Pode, também, ser disponibilizada para encontros, discussão de ideias, 

compartilhamentos de fotos, vídeos e muitas outras opções. Além de ser um ambiente de 

comunicação, com espaço para os usuários compartilhar e descobrir mais sobre assuntos que 

os interessa, o facebook também aparece como uma grande vitrine a ser usada por grandes 

marcas, empresas e artistas que podem criar fanpages, que são usadas para divulgar seu 

trabalho e para os fãs poderem estar por dentro do que acontece no seu dia a dia. Uma das 

finalidades das fanpages é criar mais proximidade, fazendo com que haja um relacionamento 

com os usuários.  

Todo conteúdo que é divulgado tem como função mostrar a opinião da página, Sendo 

assim, pode acontecer que alguma publicação não seja de agrado para um dos seguidores que 

possui uma opinião contraria do que foi publicado, gerando, assim, discussão entre os 

próprios seguidores. Um dos principais objetivos das fanpages é justamente a interação entre 

os seguidores da página.  



25 

 

Nesse contexto, nota-se que as marcas e os consumidores aproveitam os benefícios e 

as novidades que aparecem junto com a evolução da tecnologia, desfrutando de novas 

oportunidades e usando variados tipos de opções.  

Outra maneira utilizada pelas páginas para interação com os usuários é através de 

posts. Os Posts podem ser todos os textos, imagens, vídeos e links que são diariamente 

postados dentro do facebook e tem como seu principal objetivo ser divulgado para os 

usuários. Cada post é formado por duas partes, sendo um título e o corpo, que pode ser 

composto por imagens, vídeos ou outros conteúdos multimídia. Um Post é considerado o 

elemento fundamental de um canal de divulgação.  

A postagem pode ser feita na hora que quiser, podendo ter seu horário agendado por 

um responsável, o ultimo post sempre vai ser visto por primeiro na página, por ficar na parte 

de cima. Cada post possui uma URL inalterável. Segundo Pinho (2000) Uniform Resource 

Locator - URL significaria o localizador que permite achar determinada informação ou 

procurar um serviço na Web. Cada página possui sua maneira na hora de utilizar um post para 

divulgação, sendo que algumas usam somente imagens, outras apenas textos ou, também, post 

que contem textos e imagens juntos.  

 Na maioria das vezes, o post é composto sempre da mesma maneira, formado por um 

título ou uma legenda, que vai ser o que vai dar apoio ao texto, vídeo ou imagem. Para tornar 

mais fácil de entender o post, pode ser que ele seja formado somente por palavras chaves. 

Todas as postagens contém a data com o dia, mês e hora, permanecendo à disposição do 

administrador da página, caso seja necessário fazer qualquer tipo de busca sobre postagens 

anteriores, também é possível saber a quantidade de acessos e especificação de dados sobre o 

público que acessou a postagem. Nos comentários é onde fica o espaço proposto para os 

seguidores colocarem suas opiniões, trazerem interação podendo marcar amigos que também 

poderão ver as postagens e expor suas opiniões, fazendo com que assim aconteça uma 

interação entre a página e seus seguidores. 

 

 

 

 

 



26 

 

7 REAL TIME MARKETING 

 

A web, esse amplo sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na 

Internet, vem gerando muitos benefícios para os consumidores e empresas que almejam 

divulgar os produtos e marcas de uma forma mais rápida e ágil. Com uma comunicação feita 

em segundos é quase impossível ficar desatualizado.  

Para Scott (2011) "a internet mudou fundamentalmente a escala de tempo dos 

negócios". Em uma análise mais específica, verifica-se que essa mudança no ritmo da 

sociedade não só dos negócios tem por detrás "a redução drástica do fator tempo, 

amplificando radicalmente a importância da velocidade" A geração Y é o principal exemplo 

disso considerando que o tempo de espera é deixado de lado por essa geração. Ainda, segundo 

o autor, o planejamento de marketing segue sendo importante, mas a agilidade e a capacidade 

de reação passam a ser indispensáveis.  

Qualquer planejamento pode ser feito a partir de um cenário estático, mas estando o 

mercado bem mais enérgico, esse planejamento se torna mais difícil. O cenário on-line que 

trabalha em tempo real faz com que aconteçam mudanças todo o tempo. Distinguir "uma 

situação com potencial para se tornar uma bola de neve, avaliar os possíveis desdobramentos, 

estar atento, com um poder de reação apurado passa a ser um diferencial importante para as 

empresas, mesmo que a situação seja uma ameaça ou uma oportunidade para a empresa”. É 

importante não deixar passar um momento nessa nova dinâmica de mercado que encontramos 

hoje e saber aproveitar esse momento no meio de um mercado bastante competitivo. Scott 

(2011) reforça "se são nas mídias sociais onde o fogo da crise se alastra primeiro e mais 

rápido, também é ali que estão às substâncias que retardam o fogo".  

"A empresa precisa atuar de forma ágil, honesta, abrangente, segura, tanto nas mídias 

que controla (seu site, sua página no facebook, seu twitter, etc) quanto nas comunidades 

abertas" (SCOTT, 2011, p216). O autor ainda fala que deve ser criado um cargo chamado: 

“diretor de comunicações em tempo real”. A prática do marketing e comunicação em tempo 

real é tão tentadora e difícil que todas as empresas vão precisar de um profissional de alto 

nível, com autonomia, com poder de atuação para deixar sua empresa sempre presente e, 

também, com vigor perante o ecossistema de entidades que têm um relacionamento com a 

empresa (clientes, fornecedores, parceiros, etc). Scott (2011), destaca a importância das 

empresas possuírem uma mentalidade ágil, explicando que não adianta ter as melhores 

ferramentas possíveis e que mostram tudo o que acontece no mundo, se a empresa tiver uma 

mentalidade ultrapassada e lenta. Agilidade e velocidade são duas características importantes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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para manter qualquer empresa viva na era da informação propagada em segundos. De acordo 

com o autor, essas duas características são grandes responsáveis pelo sucesso que a empresa 

irá atingir na hora de reagir sobre alguma oportunidade de mercado, um grande evento ou 

algum acontecimento de grande importância.  

Como uma notícia viaja muito rápido, ser o primeiro é muito importante. “Focar no 

tempo real é fundamental para se obter um modelo de negócio sustentável na mídia” (SCOTT, 

2011 p.23). Para Scott, funcionar em tempo real, significa operar em minutos ao invés de dias, 

significa infiltrar ideias de forma imprevisível e, de repente, aproveitar, por exemplo, um 

acontecimento com forte repercussão e se tornar uma audiência global. Aperfeiçoar serviços 

ou produtos, aproveitando uma oportunidade e agindo sobre ela. 

Para começar a ser uma empresa que funciona em tempo real, deve ser estabelecida 

uma estratégia clara, investir em pessoas e treiná-las muito bem. Para obter uma comunicação 

rápida, são destacados três passos, considerados essenciais. O primeiro passo é estimular as 

pessoas a tomarem iniciativa. O segundo passo é celebrar seu sucesso quando sair de uma 

situação difícil em tempo real e o último passo seria não criticar as pessoas quando elas 

tentarem e errarem. “As empresas devem estimular seus funcionários a tomarem decisões com 

rapidez, criar um ambiente colaborativo onde eles se sintam confiantes”. (SCOTT, 2011 

p214).  

Scott (2011) chama atenção na oportunidade que surge toda vez que um vídeo se torna 

viral ou um assunto tem grande repercussão nas mídias sociais, destacando que as marcas 

devem aproveitar esses momentos da melhor maneira possível. Mesmo quando a marca deixa 

escapar um desses momentos citados, sempre haverá uma nova oportunidade e, segundo o 

autor, é nesse momento que a empresa deve atuar com agilidade, com poder de decisão, junto 

com um raciocínio rápido, para não deixar passar. “No mundo da mídia em tempo real, 

nenhuma matéria está “terminada”. Ela sempre pode ser atualizada, corrigida, complementada 

e ter informações acrescentadas a ela” (SCOTT, 2011 p.60). A marca que souber aproveitar 

melhor e reagir rápido pode trazer para si boa parte da atenção que foi dada para o assunto 

que teve grande divulgação.  

O autor também cita que usar apenas a velocidade não é o suficiente, as pessoas, a 

cultura e a estratégia devem ser direcionadas para um lado mais acessível, com transparência 

e descentralização do poder, e que para as empresas é um problema abrir mão de anos de 

planejamento para fazer parte e operar em tempo real. Sendo assim, onde grande parte das 

empresas funciona de forma lenta e proposital, pensando passo a passo com muita 

antecedência, Scott diz que agora, mais do que em qualquer período da história, velocidade e 
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agilidade são benefícios decisivos e competitivos. “A mídia já está operando em tempo real. 

Você também deve operar” (SCOTT, 2011 p3). 

O autor, esse ressalta que esse é o caminho para conseguir que uma empresa tenha 

sucesso e consiga funcionar em tempo real, da maneira correta. 

A Coca-Cola, por exemplo, preparou um espaço criado na sede da empresa, localizada 

no Rio de Janeiro, batizado de basement, onde aproximadamente 100 profissionais da área de 

produção de conteúdo, marketing e comunicação trabalharam juntos, planejando rapidamente 

estratégias, em tempo real, durante o evento da copa do mundo que aconteceu no Brasil. 

“Neste tipo de ação, a estrutura não está somente a serviço da velocidade. Ela também deve 

atender à inteligência, ou seja, perceber o momento certo para falar. Às vezes não falar é a 

melhor resposta”, explica à diretora da Real Time Marketing da Coca-Cola, Adriana 

Knackfuss. De acordo com ela, essa precisão foi essencial para a criação de conteúdo. “O 

objetivo era fazer uma leitura bem precisa do humor das pessoas e qualquer erro nesse trajeto 

poderia dar muito errado”.  

Uma das ações realizadas pela equipe foi após a derrota do Brasil para a Alemanha por 

7x1, que impactou toda estratégia da equipe. Três horas após o final da partida, a Coca-Cola 

postou uma foto nas redes sociais de uma garrafa com um canudo com um nó perto do 

gargalo com a mensagem: “um sentimento só: um nó na garganta”. Seguindo uma linha 

diferente das outras marcas, a marca usou seu produto como protagonista. De acordo com 

Adriana Knackfuss, a empresa quis mostrar esse sentimento relacionado com o produto e teve 

muito cuidado em entender o tom da mensagem e o tempo correto da publicação. Além dessa 

ação, a equipe também usou a história comovente de um senhor chamado Fábio, um brasileiro 

que presenciou a derrota do Brasil para o Uruguai na copa de 1950. No vídeo que foi 

publicado, o senhor conta que viveu a experiência da derrota, mas que depois disso muitas 

outras coisas aconteceram. Ele teve filhos, netos e mais tarde viu o Brasil se tornar campeão 

várias vezes.  

Adriana Knackfuss falou que “quando o Brasil perdeu começamos a editar de acordo 

com o sentimento das pessoas. Tomamos cuidado para não passar a mensagem de que não foi 

nada, de que deveríamos olhar pra frente. Não foi isso. Futebol é muito importante para as 

pessoas. A história do senhor Fábio conecta com o ponto de vista da marca de ter sempre um 

ponto de vista otimista das coisas. A história é comovente. Esse, então, foi o nosso discurso 

em TV. Editamos em dois dias e ele foi para o ar e para a internet. Foi o melhor resultado na 

competição inteira.”  Outro caso de grande sucesso foi durante o apagão que paralisou a final 

do Super Bowl, a marca Oreo postou a imagem de um biscoito na escuridão: “Mesmo no 
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escuro, dá para mergulhar uma bolacha no leite”. No caso também foi reunida uma equipe em 

um QG com executivos da Mondelez e a equipe de marketing da marca, conhecida por usar a 

ferramenta real time marketing em ações realizadas pela marca. A equipe desenhou, escreveu 

e aprovou a ação em minutos.  
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8 METODOLOGIA 

 

A metodologia que foi utilizada neste estudo foi uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório descritivo. A pesquisa exploratória tem como objetivo familiarizar-se com um 

assunto que foi pouco explorado, ou é pouco conhecido. Assim, depois de concluir uma 

pesquisa exploratória, você terá mais conhecimento sobre o assunto pesquisado e estará 

pronto para criar suas próprias teorias, (GIL, 2008). Toda pesquisa exploratória depende 

muito da intuição do pesquisador. Por ser muito específica, quase sempre a pesquisa 

exploratória se torna um estudo de caso (GIL, 2008).  

De acordo com Gil (2008), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das 

características de uma população, de uma experiência ou de um fenômeno. E tem a finalidade 

de apresentar as características do objeto que está sendo estudado proporcionando uma nova 

visão sobre esse fato já existente. Conforme Appolinário (2011, p. 147), a pesquisa descritiva 

se limita a “descrever o fenômeno observado, sem inferir relações de causalidade entre as 

variáveis estudadas”.  

Ao final de uma pesquisa descritiva, será possível reunir e analisar muitas informações 

sobre o assunto pesquisado. Sendo a maior contribuição de uma pesquisa descritiva, 

proporcionar novas visões sobre uma realidade que já é conhecida.  

O desenvolvimento do trabalho consiste em pesquisa exploratória descritiva, a partir 

da fanpage do facebook do Guri de Uruguaiana. Para isso foi feita uma coleta de dados na 

fanpage do Guri de Uruguaiana e foram selecionados posts cujo conteúdo seja relacionado ao 

real time marketing. A partir da coleta, os post foram descritos de forma a verificar como o 

Guri de Uruguaiana usa o real time marketing em sua fanpage.  

 

8.1 OBJETO DE ESTUDO – FANPAGE DO GURI DE URUGUAIANA 

 

Uma fanpage em especial foi escolhida como objeto de estudo do respectivo trabalho, 

do Guri de Uruguaiana, cujo nome verdadeiro é Jair Kobe, natural de Porto Alegre. Nascido 

no dia 06 de setembro de 1959, é de uma grande família, composta por sete irmãos, todos com 

os nomes iniciados com a letra J, para que seja comprovada a procedência. Jair é casado com 

Silvia Helena e tem duas filhas, cujos nomes são Rafaella e Júlia. Jair é conhecido pelo seu 

bom humor e seu gosto pela música, características herdadas de seu pai, e ainda por ser muito 

tranquilo, o que foi puxado de sua mãe. Cursou três faculdades, mas não terminou nenhuma 
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delas, sendo: Análise de Sistemas, na PUC, entre 1979 a 1981; Música, na UFRGS, nos anos 

de 1980 a 1982 e Ciências Contábeis, também na UFRGS, entre 1981 a 1983.  

Sua trajetória de vida não foi das mais fáceis. Em 1976 Jair começou a trabalhar em 

um escritório de contabilidade, exercendo suas atividades por seis anos, para logo após se 

tornar sacoleiro, vendendo roupas. Em 1986, já cansado de vender roupas, tornou-se dono de 

uma boutique, que tinha o nome de Atmosfera. A loja localizava-se junto de um restaurante 

em Capão da Canoa. Em 1995, Jair foi trabalhar em uma agência de publicidade, onde fazia o 

atendimento e a criação, permanecendo até o ano de 2001. Durante esse tempo na agência, 

realizou e apresentou diversos concursos e eventos, até que decidiu se tornar fotógrafo 

profissional, e acrescentou em seu currículo um festival internacional de Cães, realizado em 

Milão, na Itália. Em 2001, Jair descobriu seu talento ao apresentar o show “Seriamente 

Cômico”, começando então sua carreira artística. 

Depois de inúmeros trabalhos veio o reconhecimento quando Jair Kobe recebeu o 

título de cidadão Emérito de Porto Alegre, no dia 16 de novembro de 2011, em função de seu 

destaque promovendo o bem-estar, tendo em vista que sempre teve a participação em projetos 

beneficentes, campanhas que focam na saúde pública, visitas e apresentações frequentes em 

associações e hospitais, além do apoio à causa da proteção e o bem-estar dos animais. Sempre 

utilizando seus personagens em ações divertidas, que trazem alegria e diversão às pessoas. No 

dia 15 de junho de 2012, Jair Kobe recebeu o título de cidadão Alegretense, por ter 

contribuído na promoção da cidade de Alegrete- RS.  

No facebook, O Guri de Uruguaiana teve sua fanpage criada em 2011, e hoje, quatro 

anos depois, o Guri de Uruguaiana possui mais de 2 milhões de curtidas na página. 
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               Figura 3: Página Guri de Uruguaiana no Facebook Acesso em 20 maio 2015. 

 

 A fanpage funciona através da divulgação de conteúdos que fazem piada, com um 

jeito gaúcho bairrista. Nas divulgações, são aproveitadas datas comemorativas, 

acontecimentos importantes na sociedade, eventos com maior destaque, sempre usando o 

bairrismo. Os conteúdos podem ser publicados qualquer horário do dia, seja para divulgar os 

shows do Guri de Uruguaiana, alertar sobre promoções, datas comemorativas, piadas sobre o 

clima ou sobre assuntos de grande destaque no momento. Na fanpage também são divulgados 

vídeos, que podem ser do estilo musical, conter algum assunto relevante ou ainda referir-se a 

uma data comemorativa, onde o humorista presta uma homenagem, como por exemplo, o dia 

das mães. Na página são comercializadas camisetas, chinelos, DVD e o livro do Guri de 

Uruguaiana, além de sua agenda com as datas e o local de todos seus eventos. A última 

novidade da página é a criação de um espaço social, onde as pessoas ou instituições que 

precisam de algum tipo de ajuda possam manifestar um pedido de auxílio ou divulgar seus 

projetos.  

O conteúdo diário da página é formado pelos diversos posts que ocorrem durante todo 

o dia, tendo em média entre duas a sete postagens, utilizando-se em cada publicação, de forma 

clara, o bairrismo do sul do estado, mas sempre em um tom de comédia e alegria. Por 

exemplo:  
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                            Figura 4: Gente do Sul é assim, quanto mais frio melhor.  

                 Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 20 maio 2015. 

 

As postagens possuem a linguagem tradicional que é usada no Rio Grande Do Sul e 

tem como seus principais conteúdos as tradições gaúchas, a cultura e a temperatura do sul do 

país, bem destacado na figura cinco. 

 

 
                                          Figura 5: Sexta básica do Gaúcho 

                   Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 20 maio 2015 

 

Como destaque nas imagens aparece claramente à tradição gaúcha. Na figura quatro, 

mostra a temperatura baixa que faz no sul e também mostra o que o gaúcho improvisa pra não 

https://www.facebook.com/jairkobe
https://www.facebook.com/jairkobe
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sentir frio, já na figura cinco são ressaltados alguns costumes tradicionais do gaúcho, como o 

churrasco e o chimarrão. 

 

 
                                             Figura 6 – Eu não sou viciado  
                  Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 05  jun. 2015 

 

 Na figura seis aparece a imagem do guri com o chimarrão e o texto mostra como o 

gaúcho gosta de tomar chimarrão, fazendo uma brincadeira relacionada ao vício. Além das 

postagens tradicionais bairristas, são comuns postagens feitas sobre importantes fatos que 

aparecem na mídia e possuem grande repercussão, sobre diversos assuntos, seja sobre política, 

esporte ou algo que se tornou viral na internet.  
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9 POSTAGENS DE REAL TIME MARKETING NA FANPAGE DO GURI DE 

URUGUAIANA 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais posts da fanpage relacionados ao real 

time marketing, com uma descrição individual de cada post, informações sobre o conteúdo 

abordado e uma descrição dos resultados em relação às curtidas, comentários e repercussão 

das publicações. 

No caso da fanpage do Guri de Uruguaiana, nota-se que os posts provocam maior 

interação com os seguidores da página. Tratam de diversos assuntos, com imagem e texto de 

forma a chamar a atenção das pessoas e trazer interação com a página.  

9.1 DESCRIÇÃO DAS POSTAGENS 

9.1.1 Post Te cuida Medina 

 

 

 
                    Figura 7: Publicação da página no dia 20 de dezembro de 2014 

                       Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 13 de maio 2015 
 

A primeira publicação analisada e que tem ligação ao real time marketing traz o Guri 

de Uruguaiana segurando uma prancha de surf, fazendo menção ao surfista brasileiro Gabriel 

Medina, o mais jovem brasileiro a participar da principal categoria de surf do planeta1. Foi aos 

nove anos que Gabriel começou a surfar, vencendo seu primeiro campeonato aos onze anos de 

idade. Em 2009, o brasileiro fechou contrato com uma patrocinadora e se profissionalizou, 

mas foi no final de 2014 com apenas vinte anos que o surfista entrou para a história, se 

                                                 
1 Site oficial do surfista Gabriel Medina. Disponível em: <http://gabrielmedinaoficial.com.br/gabriel-medina/>. 

Acessado em 28 de maio de 2015. 

https://www.facebook.com/jairkobe
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tornando campeão mundial de surf e o primeiro brasileiro a conquistar o título, entrando para 

a história do país, o que causou uma imensa repercussão e um dos assuntos mais comentados 

no Brasil e no mundo. O que foi aproveitado pela fanpage do Guri de Uruguaina, logo após o 

brasileiro ser campeão.  

No enunciado, aparece a seguinte frase “Chê, TE CUIDA MEDINA!”, insinuando que 

o Licurgo seria um possível concorrente do brasileiro no surf. A postagem teve 44.747 

curtidas, 9.261 compartilhamentos e 675 comentários.  

 

 

9.1.2 Post Qual a cor do vestido? 

 

 

 
                               Figura 8: Publicação da página no dia 27 de fevereiro de 2015 

                Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 13 de maio de 2015 

 

A próxima publicação é sobre “Qual a cor do vestido da Silvia Helena”. O caso teve 

grande repercussão e causou polêmica entre os internautas nas mídias sociais e gerou a 

discussão sobre qual era a cor do vestido. Após um post no qual as pessoas divulgavam 

opiniões contrárias sobre as cores de um vestido que havia sido fotografado em uma festa de 

https://www.facebook.com/jairkobe
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casamento2. Algumas pessoas enxergavam o vestido nas cores azul e preto e a maioria 

enxergava nas cores branca e dourada.  

O enunciado da página tinha a seguinte mensagem: “Chê! POLÊMICA!” e, logo após, 

vinha o convite para os usuários que fazem parte da página comentar qual a cor que eles 

enxergavam o vestido.  O post é formado pela pergunta querendo saber qual a cor do vestido e 

trazia as opções a, b e c, sendo elas, “a) azul e preto”, “b) branco e dourado” e “c) não 

importa, não vai caber mesmo.”. Foram mais de 15 mil curtidas, 4.806 compartilhamentos e 

teve 1.087 comentários.       

 

 

9.1.3 Post 1º de Abril 

 

 

 
                              Figura 9: Publicação da página no dia 1 de abril de 2015 
                  Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 13 de maio 2015 

 

O próximo post escolhido para análise, que tem ligação com o real time marketing, foi 

postado no dia 1º de abril de 2015, “dia da mentira”, sendo chamado: “Jornal 1º de abril”. 

Recebeu essa nomenclatura por se tratar de um jornal que mostra o Brasil como um país com 

melhorias em vários setores e que são vistas negativamente pelo povo brasileiro. A fanpage 

aproveitou a grande repercussão da mídia sobre o governo do país e criou um post 

relacionando com o primeiro de abril, que é conhecido como o dia da mentira. Esse dia 

                                                 
2 Vestido polêmico causa repercussão e divide opiniões na internet. Disponível em: 

<http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2015/02/vestido-polemico-causa-repercussao-e-divide-opinioes-

na-internet-00286825.html>. Acessado em 20 de maio de 2015. 

https://www.facebook.com/jairkobe
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começou a ser chamado assim após um rei na França, ter implantado o calendário gregoriano, 

estabelecendo o dia 1º de janeiro como o começo do ano. Como antigamente as notícias 

demoravam muito para chegar às pessoas, houve uma confusão com a mudança da data. 

Antes de essa mudança acontecer era comemorado o ano novo no dia 25 de março. A 

comemoração tinha uma semana de duração, no caso, terminava no dia 1º de abril. Como 

tiveram algumas pessoas que não gostaram da mudança e continuaram a comemorar o ano 

novo na data antiga, criou-se um motivo de piada por parte das pessoas que concordaram com 

a mudança da data. Presentes e convites para festas que não aconteciam eram enviados para as 

pessoas que ainda comemoravam do modo antigo, causando dúvidas às pessoas, confundindo 

sobre a data. Aproximadamente 200 anos depois, essas brincadeiras se espalharam pelo 

mundo, tornando-se conhecido por todos o dia “1º de abril” como o dia da mentira.  

Como já mencionado, aproveitando a oportunidade, ligando o dia 1º de abril às 

dificuldades do país, a fanpage divulgou um post composto por seis imagens, que formam as 

notícias do jornal, sendo todas notícias inventadas. As mensagens inventadas que aparecem 

no post se referem ao preço elevado da gasolina, à corrupção, a saúde pública, o transporte 

público, os impostos e à criminalidade. O enunciado da publicação mencionava também que o 

jornal havia veiculado uma matéria sobre a bolsa erva-mate. O post contabilizou 21.585 

curtidas, 18.528 compartilhamentos, trazendo no espaço destinado aos comentários deboche 

dos seguidores sobre as notícias e o país. 

 

 

9.1.4 Post BBB 
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                                     Figura 10: Publicação da página no dia 7 de abril de 2015 
                              Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 20 de maio 2015 

  

O próximo post selecionado para análise foi postado na fanpage no dia sete de Abril 

de 2015 e foi dedicado ao final do Big Brother Brasil, um dos programas mais comentados 

nas mídias sociais durante sua exibição. Foi na Holanda que teve início uma ideia que virou 

febre no mundo inteiro: o programa Big Brother3. Foi lançado no dia 16 de setembro de 1999 

sua primeira edição, na qual os participantes eram pessoas normais que seriam filmadas 24 

horas por dia. No ano seguinte, o programa foi realizado, além da Holanda, em mais 19 

países, sendo sucesso em todos. Em 2002 chegou ao Brasil, tendo o sucesso confirmado com 

milhares de brasileiros acompanhando diariamente o programa. No dia da última exibição da 

edição 15 do programa no Brasil, a fanpage trouxe um post em forma de desabafo, o post traz 

a mensagem que quem ganha com o final do programa é o povo brasileiro.  

A publicação traz no seu enunciado uma comemoração por parte do Guri de 

Uruguaiana com o final do programa que torce que seja a sua última edição, reclamando da 

falta de opção de bons programas televisivos. A postagem atingiu 52.506 curtidas, 36.390 

compartilhamentos e contou com 923 comentários.  

 

 

9.1.5 Post Dubsmash  

 

                   

                                                 
3 Reality Show Big Brother. Disponível em: <http://bbb.globo.com/BBB7/Internas/0,,BUN0-7532,00.html>. 

Acessado em 20 de maio de 2015. 

https://www.facebook.com/jairkobe


40 

 

 
                                               Figura 11: Publicação da página no dia 14 de abril de 2015 

                                       Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 20 de maio 2015 

 

O primeiro post analisado tem no enunciado da publicação “Chê, mas se for dublar, 

dubla alguém daqui!” O enunciado remete às diversas dublagens que são feitas no aplicativo 

dubsmash. Esse aplicativo permite ao usuário escolher um arquivo sonoro curto e sincronizar 

o movimento dos seus lábios com o som, acontecendo à dublagem. Como o programa foi 

criado por três alemães, foi na Europa que começou a grande repercussão, mais precisamente 

no começo deste ano. Não demorou muito para o resto do planeta também fazer sua 

dublagem, principalmente após a empresa conseguir que a cantora Rihanna usasse o 

dubsmash para divulgar dez segundos de uma das suas canções que ainda não havia sido 

lançada. A partir disso, o aplicativo se tornou febre no mundo todo e segundo o site do 

dubsmash, mais de 20 milhões de pessoas já criaram vídeos usando o programa. 

 O enunciado do post traz um pedido do humorista “Chê, mas se for dublar, dubla 

alguém daqui!”, recomendando que os usuários do aplicativo devessem fazer dublagens sobre 

pessoas que são do Rio Grande do Sul, estado de origem do Guri de Uruguaiana. Além do 

enunciado, o post traz também uma foto do Guri com a mão no bigode, pedindo para as 

pessoas não compartilharem “videozinho de dublagem”, mas sim, “quilos de erva-mate moída 

da grossa”. A mensagem pedindo para não compartilhar dá a entender que o humorista acha 

mais interessante as pessoas compartilharem erva-mate do que os vídeos de dublagem do 

https://www.facebook.com/jairkobe
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dubsmash. A postagem contou com 12.723 curtidas, 2.277 compartilhamentos e 112 

comentários.  

 

 

9.1.6 Post Dubsmash 2 

 

 

                                                
Figura 12: Publicação da página no dia 15 de abril de 2015 

                                Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acesso em 20 de maio 2015 

 

 A segunda postagem sobre o aplicativo Dubsmash ocorreu no dia 15 de abril de 2015, 

recebeu essa nomenclatura por se tratar de um aplicativo que leva o nome “Dubsmash” e que 

se tornou febre nas redes sociais4, sendo assim escolhido como um dos posts analisados neste 

trabalho. O post é formado por uma imagem do Guri de Uruguaiana com as mãos na frente do 

rosto, fazendo alusão à postagem que ele próprio pede por menos posts de vídeos de 

dublagem e mais erva-mate. No entanto, devido ao sucesso do aplicativo e alguns pedidos, o 

Guri de Uruguaiana também publicou alguns vídeos de dublagem, além de possuir a escrita 

Dubsmash.com. Na descrição da imagem aparece uma mensagem do Guri dizendo: “Chê. 

Atendendo a inúmeros pedidos (mais de dois, pelos meus cálculos), tive que me render a esse 

tal de Dubsmash!”, e claro, não fugindo do tom de humor que a página possui. 

O post contabilizou 8.593 curtidas, 1.510 compartilhamentos. Percebe-se, também, 

que na publicação tem marcações de pessoas, acompanhadas de curtidas, causando uma 

interação entre alguns fãs da página, uma repercussão positiva entre os usuários. 

                                                 
4 Dubsmash vira febre no Brasil. Disponível em: <http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/mercado-

digital/20150413/dubsmash-vira-febre-brasil/250680.shtml>. Acessado em 21 de maio de 2015. 

https://www.facebook.com/jairkobe
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9.1.7 Post Assédio no Whatsapp 

 

 
                                    Figura 13: Publicação da página no dia 28 de maio de 2015 

                           Disponível em https://www.facebook.com/jairkobe Acessado em 29 de maio 2015 

 

A publicação da figura 13 faz referência ao caso do atendente de uma operadora de 

televisão brasileira5, que teve grande repercussão negativa, pois o atendente, após salvar o 

número do celular de uma das clientes da operadora, tentou flertar com a mesma. O caso teve 

início quando a jornalista Ana Prado revelou que um atendente da operadora NET utilizou 

indevidamente o banco de dados da empresa. Segundo a jornalista, após ela ter recusado um 

dos pacotes da operadora, o funcionário teria entrado em contato com a jornalista pelo 

aplicativo whatsapp para assediá-la. Ana usou o facebook para denunciar o atendente, criando 

uma grande discussão sobre o uso indevido dos dados pessoais de clientes por funcionários 

das empresas. Prestando atenção a grande repercussão do caso, a fanpage do Guri de 

Uruguaiana logo publicou um post sobre o assunto.  

O enunciado traz a indignação do humorista, que reclama do péssimo atendimento das 

operadoras e usa a palavra “tenteando” para citar o caso do atendente com a cliente. Na 

postagem o Guri de Uruguaiana faz piada com o péssimo atendimento que é realizado pelas 

operadoras, entre as opções citadas na postagem aparecem, “Para informar seu CPF quatro 

vezes digite dois”, “Para esperar uma hora no telefone digite quatro” e “Para ouvir cantadas 

                                                 
5 Atendente da NET assedia jornalista. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/seguranca-de-

dados/80622-atendente-net-assedia-jornalista-via-whatsapp-causa-onda-denuncias.htm>. Acessado em 30 de 

maio de 2015. 

https://www.facebook.com/jairkobe
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pelo whatsapp digite cinco”. O post teve 7.950 curtidas, 3.035 compartilhamentos e contou 

com 120 comentários. 

Título Curtidas  Compartilhamentos Comentários 

Te cuida Medina 44.747 mil 9.261 mil 675 

Qual a cor do 

vestido? 

15 mil 4.806 mil  1.087 mil  

1º de Abril 21.585 mil 18.528 mil  456 

BBB  52.506 mil  36.390 mil  923  

Dubsmash  12.723 mil  2,277 mil  112  

Dubsmash 2  8.593 mil  1.510 mil  478 

Assédio Whatsapp 7.950 mil  3.035 mil  120  

                                     Figura 14: Números da página no Facebook 

 

9.2 ANÁLISE DO REAL TIME MARKETING DA FANPAGE DO GURI DE 

URUGUAIANA 

A análise feita na fanpage do guri de Uruguaiana sobre os posts relacionados ao real 

time marketing evidencia a proximidade que é causada entre a marca e os seguidores, através 

das redes sociais, onde cada publicação busca aumentar a interação e aproximar a marca de 

seus fãs. No caso do Guri de Uruguaiana, foi construído um personagem com uma identidade 

forte e que segue seus costumes de forma ríspida, onde esse personagem é usado em vários 

enredos baseados nos costumes gaúchos e nas oportunidades que aparecem.  

A marca adota um tom de comunicação e interage diretamente com seu público, 

assumindo um papel de ator social, é o que acontece na fanpage analisada neste trabalho, 

onde as postagens escolhidas estão relacionadas a acontecimentos que tiveram grande 

repercussão nas mídias sociais. A página cria seu próprio enredo em cima desses 

acontecimentos, colocando um tom mais leve de humor nas publicações.  

Para compreender melhor, houve uma descrição dos posts explicando os 

acontecimentos e toda repercussão que ocorreu em volta deles. Ao separar cada postagem, foi 

relacionado o conteúdo que faz parte dos posts ao real time marketing e a página funciona em 

tempo real, operando em pouco tempo após a repercussão dos assuntos, ao invés de dias, 

aproveitando um acontecimento com forte repercussão e fazendo com que seu público 

específico também fique por dentro do assunto e interaja na publicação.  

A fanpage do Guri de Uruguaiana também procura dar o feedback aos comentários 

mais relevantes que são feitos nas postagens, assim a marca fica evidente aos fãs, alimentando 
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a relação que acontece com os destinatários. Estabelecendo esse diálogo com os fãs a fanpage 

ganha vantagem competitiva através dos valores e da identificação que oferecem em uma 

relação estável. Observou-se que não basta apenas pertencer à rede, o conteúdo deve ser 

transmitido de forma correta, assim, além da agilidade e rapidez, a página possui uma 

identidade definida, portanto consegue mesclar os tipos de publicações e trazer resultado 

positivo.  

Além das postagens sobre o real time marketing, a fanpage abusa de posts sobre a 

cultura tradicionalista gaúcha e sátiras sobre acontecimentos cotidianos, onde a página usa o 

bairrismo, o inverno, o chimarrão, o churrasco, o fato da maioria das pessoas não gostar da 

segunda–feira, a bateria do celular que acaba rápido, entre outros exemplos. Em média essas 

postagens possuem cerca de 10 a 15 mil curtidas. Comparando as postagens relacionadas ao 

real time marketing o número de curtidas é menor, tendo em vista a forma com que os 

assuntos do momento causam maior repercussão e feedback dos fãs da página. 

Quando se utiliza esse método de criação de conteúdo baseado nos acontecimentos 

atuais, acontece uma rápida identificação por parte do público, que tem as postagens para 

curtir ou compartilhar logo após o acontecido, podendo ser essas as primeiras opções de 

entretenimento relacionadas aos fatos ocorridos.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    

As marcas são responsáveis pelo conteúdo que veiculam e devem estar atentas ao 

consumidor. Transmitem grande credibilidade diante de outros usuários que podem 

influenciar comportamentos de consumo e o futuro das marcas. Este estudo teve como 

objetivo geral compreender o funcionamento do real time marketing através de posts na 

fanpage do Guri de Uruguaiana. Hoje, com a disseminação da internet, as possibilidades de 

interação são quase infinitas e sem barreiras, pois tanto a marca como seu cliente estão 

dividindo o mesmo espaço.   

 A ascensão das redes sociais possibilitou que as empresas passassem a dividir o 

mesmo espaço com seus consumidores, o que facilitou o relacionamento entre as partes. As 

marcas que procuram estabelecer esse diálogo com os fãs ganham vantagem competitiva por 

meio dos valores e identificações que oferecem em uma relação horizontal. Observou-se que 

não basta apenas pertencer à rede sem que o discurso e o relacionamento consigam atingir o 

público de forma assertiva, pois os comentários negativos podem influenciar a percepção de 

outros usuários sobre a marca. 

  Atualmente é essencial que as empresas conquistem espaço dentro das redes sociais, 

assim haverá uma relação mais próxima com seu público. No decorrer deste estudo buscou-se 

analisar a abordagem na página do Guri de Uruguaiana relacionada ao real time marketing 

como forma de responder ao problema de pesquisa: Como o Guri de Uruguaiana trabalha o 

real time marketing na sua fanpage do facebook?. Para que fosse possível realizar a análise da 

fanpage, criou-se um corpus constituído por sete publicações, todos relacionados ao real time 

marketing. 

Através deste trabalho foi possível concluir que embora a página tenha como premissa 

mesclar imagens relacionadas à cultura gaúcha, sempre que um assunto com grande 

repercussão aparece nas mídias sociais, uma publicação é feita, sendo aproveitada para gerar 

conteúdo na página em tempo real ao acontecimento. A página trabalha suas postagens 

seguindo alguns padrões, sendo os posts formados pela imagem do Guri de Uruguaiana junto 

de um texto adequado ao assunto tratado. 

Conforme o levantamento de dados, neste trabalho, percebeu-se que todas as 

publicações relacionadas ao real time marketing contêm o assunto da publicação sempre 

relacionado a um tom humorístico, claramente podendo ser visto no post chamado “Jornal 1º 

de Abril”, onde o post traz notícias falsas, mas que aparecem em um tom mais sério, mas 
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quando o enunciado é lido “Chê, neste mesmo jornal veicularam uma matéria sobre o bolsa 

erva-mate” notamos o lado humorístico que está em todas as publicações.  

A interação que acontece através desses espaços na internet auxilia o público na 

formação da opinião que vai ser criada em relação à marca, tornando os sites de redes sociais 

um poderoso aliado na interação entre marca e consumidor. Portanto, segundo Recuero, pelo 

meio da observação das formas de identificações dos usuários na internet é possível perceber 

os atores e observar as interações e conexões entre eles.  

Com esta pesquisa, também é possível concluir que, para uma empresa ter sucesso em 

uma rede social, é necessário ter um bom posicionamento, ligado a uma boa interação com o 

público, tornando, assim, a marca vencedora. É fundamental aproveitar todas as ferramentas 

disponíveis, criando um diferencial para a empresa, como acontece na página do Guri de 

Uruguaiana que aproveita as oportunidades do que acontece no dia a dia e tem grande 

repercussão nas mídias sociais, criando posts e gerando mais conteúdo para a página, 

provocando maior interação com o público, pois está sempre atento buscando um diferencial 

das demais.  

Por fim, podemos destacar a importância de atualizar e usar todas as ferramentas 

disponíveis, citando a presença do Guri de Uruguaiana nas redes sociais, com todas suas 

publicações e interações que acontece com o público, o que acaba estreitando o 

relacionamento entre ambas as partes. O resultado aparece, tendo em vista que a página conta 

com mais de dois milhões de curtidas.  

 A pesquisa também serviu para mostrar a importância do uso da internet e das redes 

sociais para as marcas. Destacando o valor de estar ligado sobre tudo o que acontece no 

mundo e aproveitando as oportunidades para gerar conteúdo nas mídias sociais.  

Para futuras pesquisas ou pesquisas semelhantes, o foco do trabalho pode ser outro, 

podendo ser feita uma comparação entre os posts bairristas e os outros tipos que são 

publicados na fanpage, ou analisar o bairrismo que é usado e como ele é visto pelo público 

que não é nascido no Rio Grande do Sul e acompanha as postagens.  
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