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Carta Aberta ao Leitor 

Nunca acreditei muito nas inúmeras visões pessimistas sobre o futuro, ou sobre os terríveis efeitos das redes sociais sob 
os seres humanos. Durante a faculdade, comecei a entender e buscar sobre a atualidade e o dinamismo da comunicação 
atual. Diante disso, percebi que não teria um tema melhor a ser debatido no meu trabalho de conclusão de curso senão 

esse. 

Tomei como minha a importante missão de trazer a ideia de um futuro melhor, positivo e menos superficial. Para minha 
sorte, encontrei muitos artigos, livros, pensadores e fatos que comprovassem as ideias de que os Nativos Digitais têm 
muito a dizer e que a internet não deve ser levada apenas como uma plataforma alienadora, mas sim, como um 

ambiente onde são permitidos debates, conhecimento e trocas de experiências. 

Vivemos em uma sociedade onde as redes sociais são palcos, e através deles, temos a oportunidade de sermos vistos, 
ouvidos, seguidos e aclamados. Não nos deixemos cair na tentação de simplesmente almejar sermos seguidos e 

aclamados a qualquer custo, deixando de ser quem somos e passando a ser quem querem que sejamos, tentando 
agradar ao máximo o público.  Busquemos ser vistos e ouvidos, tendo vozes genuínas e pensando no coletivo.  

A globalização se faz cada vez mais presente e o mundo não parece mais tão grande e complexo quanto antes. Temos o 
poder de diminuir distâncias e, conversar com pessoas que estão em outro hemisfério, já não é mais utopia, mas 

realidade. E por que não adotar o mundo todo como nosso, fazendo dele o melhor lar possível? 

Aliás, ter uma posição social é uma característica da Geração Z e uma tendência para o futuro (ainda bem!). Então, por 
favor, leitor, não perca seu tempo se lamentando e imaginando um futuro sombrio: faça também a sua parte. Dê luz às 

questões que permaneceriam encubadas e dê voz a quem precisa de coragem! 

Bom, não pretendo me prolongar muito nessa carta, mas deixe-me explicar um pouco sobre a linha de raciocínio 
seguida nesse estudo. Para que o entendimento seja facilitado e possa abranger todos os curiosos sobre a geração Z e o 
mercado de identidades - mesmo que não esteja familiarizado com a área de comunicação -, resolvi, antes de tudo, 

apresentar conceitos básicos. Sem mais delongas, após conceituar, busquei problematizar sobre a realidade vigente dos 
millenials e o mercado de identidades1 e dessa forma, me senti na liberdade de expor alguns pensamentos. Afinal a 

relação da Geração Z com as redes sociais e a internet, é mais orgânica e genuína do que as dos mais velhos.  

                                                           
1 Termo trazido pela Agência The Box 1824 
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Introdução 
 

Sabe aquela frase “vem comigo que 

no caminho eu explico...”? Bom, isso 

infelizmente não funciona aqui. De 

nada adiantaria se eu começasse a 

“vomitar” assuntos ou termos que 

não lhe fossem familiarizados ou 

contextualizados, certo? Por isso, 

afim de deixar a leitura desse texto 

mais dinâmica e confortável, peço 

um pouco de paciência no início, 

pois é importante que primeiro 

possamos entender o que é uma 

geração e como ela é caracterizada, 

para depois adentrarmos nos 

contextos sociais, no mercado de 

identidades e por fim, na relação da 

Geração Z com esse mercado. 

No campo sociológico, temos muitas 

análises e futurólogos dispostos a 

escrever ainda mais sobre a 

linearidade geracional. Qual e como 

será a próxima geração são questões 

assiduamente debatidas, afinal o 

mercado precisa se adaptar aos 

consumidores que estão vindo por aí. 

No entanto, muitos desses 

estudiosos esquecem ou 

simplesmente não se interessam em 

entender realmente o que se concebe 

pelo conceito de geração.  

Diante de tão poucos debates e 

pensadores sobre essa questão, 

resolvi adotar o conceito trazido por 

Karl Mannheim em um artigo escrito 

em 1928. Além de ser considerado 

como uma das mais completas 

tentativas de abordagem temática, 

ele vem sendo retomado nas análises 

sociológicas que buscam discutir sua 

subjetividade e atualidade, como por 

exemplo o artigo da doutora em 

sociologia, Wivian Weller - que trarei 

durante a discursão. 

 

Conceito de Geração 

Segundo Mannheim, devemos 

entender as gerações a partir de 

suas relações com o contexto social, 

sua relação quanto ao gênero, a 

demografia etária, entre outros. Para 

ele, precisamos ir muito além de 

uma simples lei geral que determina 

um tempo médio em que uma 

geração é substituída por outra. 

Essa ideia, por sinal, vai totalmente 

de encontro com o pensamento 

defendido por Auguste Comte. 

Comte, adapto da corrente 

positivista, acreditava que o tempo 

médio de uma geração para outra 

era de 30 anos, inclusive, para ele, 

esse era um dos motivos da lentidão 

do progresso da humanidade.  

Karl Mannheim defende o 

pensamento de que os indivíduos 

que crescem como contemporâneos 

dividem uma “similaridade de 

influências existentes”, ou seja, o 

vínculo geracional é alcançado pelas 

experiências similares vividas 

concomitantemente. 

“Cada um vive com gente da 

mesma idade e de idades 

distintas em uma plenitude 

de possibilidades 

contemporâneas. Para cada 

um o mesmo tempo é um 

tempo distinto, quer dizer, 

uma época distinta de si 

mesmo, que é partilhada com 

seus coetâneos” (Pinder, p.21 

apud Mannheim p.517)  

Somos considerados de uma mesma 

geração, não pelo fato de termos 

nascido na mesma época, mas por 

estarmos vivendo experiências 

similares de formas parecidas e 

sendo influenciados pelos mesmos 
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aspectos. Oras, são essas vivências 

que nos limitam e nos influenciam a 

um determinado campo de ação de 

acontecimentos possíveis. São elas 

que nos fazem desenvolver uma 

forma específica de viver, de pensar e 

de intervir no processo histórico. Não 

é à toa que os Nativos Digitais2 

compreendem o mundo atual como 

uma amálgama entre o “mundo 

virtual” e o “mundo real” e, por isso, 

conseguem se relacionar e trabalhar 

tão bem através das telas. Já os 

mais velhos, pertencentes às 

gerações anteriores, não têm a 

mesma facilidade, uma vez que o 

“olho a olho” é uma prática muito 

mais essencial para esses 

indivíduos. 

O pensamento quantitativo é 

realmente limitante e não 

necessariamente daqui a exatos 15 

ou 30 anos teremos uma geração 

diferente. Fica evidente que a 

velocidade em que o mundo muda 

não pode ser padronizada.  

O legal é perceber que a cada nova 

geração, o mundo vai ganhando uma 

                                                           
2 Termo criado pelo norte-americano Marc 

Prensky  

nova maneira de ser enxergado. A 

bandeira que cada geração carrega 

pauta quase todas as esferas da sua 

vida e influencia, não só no 

consumo, como na sociedade em 

geral. É como se fosse uma lente 

pela qual o jovem olha para o mundo 

e para si.  

A cada geração, temos novos 

produtores de cultura: são eles os 

responsáveis pela vivacidade e 

dinamicidade da sociedade. Como se 

essas novas pessoas que chegam no 

ambiente, já emoldurado, tenham a 

responsabilidade – ainda que sem 

saber ou sem reconhecer a mesma - 

de produzir uma revisão de campo, 

reeducando os mais velhos sobre 

questões que já não são mais de 

valor ou úteis, e buscando 

inovações. Sem perceber, os jovens 

carregam uma expectativa de 

renovação e inovação consigo. De 

fato, não é coincidência que os 

movimentos estudantis sejam tão 

revolucionários. 

Assim como chegam novas pessoas 

na “mudança de geração”, saem os 

mais velhos. Ora, é a lei da vida. 

Contudo, isso não significa que eles 

não influenciem os mais novos, pois, 

por mais que os jovens tenham um 

espírito revolucionário e visões de 

mundo diferentes, as gerações estão 

em constantes interações. Um 

ensinando ao outro. Tradições, 

sabedorias, conhecimentos 

acumulados são transmitidos de 

geração para geração, salvo suas 

releituras. Querendo ou não, existe 

uma recordação social, uma 

valorização à memória. 

No livro “Nascidos em Tempos 

Líquidos”, o sociólogo Zigmunt 

Bauman nos deixa sua última lição 

através de uma intensa troca de e-

mails com o jornalista Thomas 

Leoncini. Vale frisar que Thomas é 

sessenta anos mais novo que o 

filósofo e, pensando conforme 

Comte, ele pertenceria a pelo menos 

duas gerações posteriores à de 

Zigmunt.  Bom, no posfácio, Thomas 

conta um pouco sobre Bauman e 

ainda traz uma reflexão do sociólogo 

quanto à relação entre as gerações 

que achei bastante pertinente.  

[...]Um dos autores que o 

professor Bauman gostava de 

citar com mais frequência, 

recentemente, é José Ortega y 
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Gasset, suas teorias sobre o 

“devir”. Ortega y Gasset 

argumenta limpidamente que 

o problema não se situa tanto 

nas diferenças entre gerações. 

O ponto crucial não é o fato 

de as gerações serem 

diferentes umas das outras: é 

a sua coabitação simultânea 

no mesmo mundo. Sobretudo, 

ele nos recorda que as 

gerações se definem em 

relação a existência recíproca. 

[...] Os jovens não podem, por 

natureza, criar hábitos 

enraizados pelo peso do 

tempo. A relação entre as 

gerações, portanto, é 

resumível num problema de 

continuidade e 

descontinuidade. E é 

justamente essa relação, para 

o professor Bauman, que gera 

o presente e gerará o futuro. 

(Thomas Leoncini, 2018)   

Principalmente nos dias atuais, onde 

há uma busca incessante pelo 

“eternamente jovem”, muitos idosos 

sentem a necessidade de se adaptar 

às novas maneiras de viver e de se 

relacionar. Para isso, se conectam às 

redes sociais virtuais, se inscrevem 

em aulas de informática e aprendem 

até a mandar figurinha no 

Whatsapp. 

Quais são as últimas 

gerações? 

No mundo atual, nos relacionamos 

principalmente com pessoas 

pertencentes às seguintes gerações: 

Baby Boomers, geração X, Y (ou 

Millenials), Z e Alpha. Sendo os 

últimos, em sua maioria, aqueles 

que nasceram a partir de meados 

dos anos 40.  

Para que você possa visualizar 

melhor o perfil de cada pessoa, 

conforme sua geração - com exceção 

dos alfas, pois não vejo relevância 

para o tema desse livro -, peço que 

me permita fazer um exercício de 

imaginação, caro leitor. Não 

mandarei fechar os olhos, porque 

isso é um livro e eu preciso que 

continue lendo para prosseguirmos, 

mas se concentre. Vá para um 

ambiente calmo e comece a imaginar 

tudo que eu descrever, certo?  

Imagine um bairro tradicional e 

conservador, onde a maioria dos 

moradores é mais velha. As 

moradias são casinhas tradicionais - 

nada de muito luxo - mas todas com 

um gramado verde e definitivamente 

bem maiores do que os 

apartamentos de hoje em dia. 

Algumas têm uma cerquinha branca, 

todas com um ou dois carros na 

garagem, mas - é importante que 

você note – não há nada muito 

luxuoso. Carros antigos ou 

populares, calçada limpinha, uma 

praça no meio do bairro com alguns 

pontos de saco plástico para os 

donos dos cachorros recolherem 

suas fezes, um parquinho para 

crianças e bancos brancos 

espalhados.  

O bairro nessa noite está 

movimentado e cheio de pisca-

piscas, afinal é Natal. As famílias 

estão reunidas ao redor de uma 

mesa farta: todo mundo alegre e 

feliz. Dentro da casa 29, a família 

Cardoso, assim como as outras, se 

encontra reunida à mesa para a ceia. 

Preste atenção agora: Na cabeceira 

da mesa, está o avô, Seu Joaquim. 

Ao lado direito, sua mulher Selma, 

sua filha mais velha, Silvia, e o 

marido dela, Evandro. Ao lado 

esquerdo do seu Antônio, suas 

netinhas: a mais velha, Natália, e a 

caçula, Manuela. 
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Seu Joaquim nasceu em 1950 e, aos 

69 anos, encontra-se aposentado. 

Dono da casa onde todos jantam 

agora, tem um carro que é seu maior 

xodó e há 36 anos é casado com 

Selma. Inclusive, foi ela quem 

escolheu o bairro para morarem. 

Moram lá desde que se casaram e 

nunca pensaram em se mudar, já 

que foi onde Silvia nasceu e cresceu.  

Para esse casal, manter as coisas 

simples sempre foi o ponto crucial da 

felicidade. Apesar de atentos às 

discussões de feminismo, movimento 

dos Direitos Civis e revolução sexual, 

não fugiram muito da norma. 

Joaquim, assim que escolheu sua 

profissão, nunca sequer pensou em 

abandoná-la. “Trabalho é trabalho, 

diversão é diversão” e ai dele que 

sonhasse em levar trabalho para 

dentro de casa! Seu serviço era 

motivo de honra, lhe dava 

estabilidade financeira e, por mais 

que trabalhasse bastante, ele 

acreditava que valia a pena o 

esforço. Todo o sacrifício era para 

sustentar a família e garantir sua 

aposentadoria. Enquanto Selma 

ficava em casa cozinhando, cuidando 

do lar e da filha, ele garantiu que, 

conforme o tempo fosse passando, 

alcançaria maior experiência na 

empresa, além de um cargo cada vez 

maior e mais importante. 

Assim como todo sogro, Seu 

Joaquim não era muito fã de 

Evandro. Mas não, não pense que 

era só por ciúmes de sua filha. A 

verdade é que Joaquim nunca 

entendeu muito bem como o genro, 

com menos tempo que ele na 

empresa, conseguiu chegar na 

diretoria tão rápido. A questão é que 

Evandro sempre foi muito 

competitivo: não mediu esforços para 

garantir sua independência e 

mostrar competência, e fez questão 

de estudar e ter alguns bons 

diplomas. A experiência ainda era 

válida, mas ter o conhecimento 

teórico o fazia se destacar. Não pense 

que Silvia ficava muito atrás. 

Também fez questão de se formar, 

pois, diferente de sua mãe, ficar em 

casa e não ter muito conhecimento 

sobre o trabalho do marido não era 

bem sua praia. Aliás, corta esse papo 

de não misturar trabalho com vida 

pessoal: um workaholic era 

considerado um sex simbol. Apesar 

de não conseguir cargos muito altos 

por ser uma mulher, Silvia sempre 

mostrou sua competência e fez de 

tudo para conquistar independência 

financeira, além de ajudar seu 

marido a se manter nos cargos 

superiores. Isso é, até engravidar.  

Silvia e Evandro, como disse 

anteriormente, têm duas filhas: 

Natália, a mais velha, e Manuela, a 

caçula. Natália nasceu em 1986, 

entrou em duas faculdades, mas não 

terminou nenhuma. Viajou por 

vários países e trocou moradia por 

trabalho sempre que foi possível. Ah, 

por falar em trabalho, como ela 

nunca compartilhou do pensamento 

do avô de trabalhar duro para 

conseguir estabilidade para, só 

depois conseguir curtir a vida e 

aproveitar o que conquistou, 

tampouco associou-se aos ideais dos 

pais de que diplomas comprovariam 

sua capacidade e inteligência. Para 

ela, a vida é curta demais e não 

aproveitar o “agora” seria uma 

besteira, por isso, fazer dos seus 

hobbies sua fonte de dinheiro 

sempre foi sua maior missão. Nunca 

se importou de misturar a vida 

pessoal com trabalho, já que sua 

vida pessoal é também seu trabalho. 
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Por isso, ao invés de trabalhar em 

escritório, prefere o home-office. 

Sempre soube reconhecer boas 

oportunidades de transformar seus 

prazeres em trabalho, logo, falar 

sobre isso em uma mesa de bar ou 

em um primeiro encontro, nunca 

foram problemas para a garota. Há 

quem ache que ela é dramática 

demais, intensa demais.  

Por fim, tem Manuela, a caçula da 

família. Seus avós ficam um pouco 

preocupados com a menina, pois 

acham que ela é “muito alternativa”. 

Aos 19 anos, já carrega tatuagens no 

corpo, piercings no nariz e seus 

cabelos têm pontas tingidas de rosa. 

Muitas vezes veste roupas que 

facilmente serviriam em um garoto. 

O que eles não sabem é que apesar 

da pouca idade, a menina sabe usar 

muito bem os instrumentos de 

comunicação que estão ao seu 

alcance e, desde cedo, tem sua voz 

escutada por muitas pessoas, sejam 

mais velhas ou mais novas. Já foi 

convidada para fazer palestras sobre 

comunicação, feminismo e igualdade 

de gênero várias vezes. Assim como 

sua irmã, não tem problema algum 

de transformar sua vida pessoal em 

trabalho: sempre com um celular na 

mão, filma toda sua rotina, desde a 

academia pela manhã até a janta 

com os avós durante a noite. Tira 

foto da roupa quase sempre antes de 

sair e não tem um pingo de vergonha 

de expor sua opinião ao público, 

mesmo que muitas vezes não tenha 

embasamento teórico suficiente para 

a discussão. Começou agora o curso 

de filmmaker na faculdade, embora 

seus pais não entendam muito dessa 

profissão - quem dirá seus avós. 

Ainda que não tenha se formado, já 

trabalha como freelancer e consegue 

juntar uma boa graninha para as 

viagens que quer fazer sozinha. 

Tendo isso e, confiando na sua 

perspicácia, acredito que tenha 

entendido, caro leitor, que cada um 

da família faz parte de uma geração 

especifica. Caso não tenha 

percebido, não se apavore, gosto de 

ser didática e, se for necessário 

desenhar, desenharei.  

Seu Joaquim e Dona Selma 

representam os Baby Boomers - 

nascidos entre 1946 e 1960 -, uma 

geração que, no contexto geral, são 

filhos dos soldados sobreviventes da 

segunda guerra mundial. Foi uma 

época em que o lema era a paz, o 

amor e guerras passaram a serem 

vistas como coisas do passado. No 

Brasil, os Baby Boomers eram os 

jovens que viveram a ditadura, 

lutaram com os militares e criaram a 

contracultura. É a geração da bossa 

nova, da jovem guarda, do 

tropicalismo e do cinema novo. 

No mercado de trabalho, o que lhes 

interessava era a segurança e uma 

carreira sólida, onde fosse garantida 

estabilidade e um plano de carreira, 

ainda que o cargo mais idealizado 

demorasse de ser alcançado. Por 

isso, não é de se surpreender que os 

trabalhos considerados ideais eram 

aqueles em empresas grandes ou até 

mesmo o sonho de trabalhar para o 

Estado. Tal contradição foi uma 

problemática e tanto, uma vez que, 

escolher a segurança e os benefícios 

oferecidos em cargos públicos era a 

meta, mas lutar pelos seus valores 

em meio à uma ditadura era questão 

de honra e, obviamente, um 

obstáculo.  

Tecnologicamente falando, os Baby 

Boomers são tidos como os 
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conservadores digitais: se estivessem 

a distância, os únicos meios de 

comunicação eram, além das cartas, 

os telefones fixo e público - sem 

esquecer que, no contexto ditatorial, 

nem tudo podia ser dito - além da 

televisão, que tinha o papel de reunir 

a família na sala.  

Silvia e Evandro são representantes 

da geração X, nascidos entre 1961-

1980. Foram jovens na ressaca da 

ditadura, da redemocratização, 

viveram a Nova República, 

assistiram, e até participaram, das 

“diretas já!”, viveram e se divertiram 

com o rock and roll. Tinham muito 

bem definidos suas “panelinhas” e se 

dividiam em “tribos”. Aqueles poucos 

que não se encaixavam em nenhuma 

específica, eram considerados “os 

normais”, ou seja, não levantavam 

bandeira para nenhum rótulo, 

conseguiam transitar livremente 

entre elas.  

Diferente dos Baby Boomers, essa foi 

a geração que ganhou o título de 

mais individualista. Não tinham uma 

ideologia forte sobre nada. Como 

disse Cazuza, “[...] pois aquele garoto 

que ia mudar o mundo, agora assiste 

tudo por cima do muro [...] Ideologia 

eu quero uma para viver!”. Inclusive, 

uma luta que ganhou voz com os 

Baby Boomers, foi o surgimento da 

pílula anticoncepcional e, dessa 

forma, também a ideia da 

sexualidade livre. Até então, o maior 

medo do jovem que não queria ter 

filho estava resolvido. No entanto, as 

consequências desse pensamento 

chegaram para os jovens da Geração 

X, que conheceram as DSTs e, 

principalmente, a Aids. Essa doença 

levou ídolos brasileiros da época 

como Cazuza e Renato Russo. 

O único intuito em relação ao 

trabalho era ganhar dinheiro, quanto 

mais rápido, melhor. Eram 

ambiciosos e apegados à títulos, 

carros, à imagem e status. Quase 

todo o foco era voltado ao material e 

não viam problema em demonstrar 

isso, pois acreditavam no trabalho 

árduo. Portanto, era tudo mérito 

deles. 

Bom, tratando da tecnologia, eles já 

fazem parte dos migrantes digitais. O 

primeiro celular chegou ao Brasil em 

1990 e, se deslocar com os telefones 

móveis para lá e para cá, mesmo que 

mais parecessem verdadeiros 

tijolões, era a coisa mais descolada 

possível. Também foi a geração que 

recebeu a internet no Brasil, em 

1988. Assim como o celular, ter um 

computador em casa com internet de 

linha era estar no topo da “pirâmide 

social”. 

Natália nasceu exatamente nessa 

transição. Pertencente à geração 

Millennial - ou geração Y, dos 

nascidos entre 1980 e 1995 -, no 

Brasil, eles chegaram já com uma 

democracia bem instaurada no país. 

O plano real sendo respeitado 

mundialmente e a internet 

funcionando na medida do possível. 

Não foi preciso que batalhassem 

tanto quanto seus pais, então 

resolveram canalizar sua energia em 

autoconhecimento e bem-estar. O 

prazer é essencial.  

Com pais tão ambiciosos, os jovens 

dessa geração já não viam o dinheiro 

como único motivador para o 

trabalho. Não aceitando as regras 

pré-estabelecidas das empresas com 

horários rígidos e inflexibilidade, 

resolveram ser donos dos seus 

próprios negócios. A questão agora 
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era ter um propósito maior: “qual 

problema a sua empresa pode 

solucionar?”. Tornar essa solução 

em uma necessidade foi o insight que 

alguns Millenials tiveram, por isso 

um boom tão grande em start-ups e 

empresas unicórnio3.  

A questão é que essa flexibilidade, 

essa busca pelo prazer, por viver o 

agora, resulta no que Bauman 

chama de sociedade líquida. Tudo se 

tornou muito fluido, flexível e 

descompromissado. O trabalho que 

era visto como um meio para se ter 

uma vida bem-sucedida, passou a 

ser visto como um meio para 

conseguir outros trabalhos melhores. 

O funcionário já não veste a camisa 

da empresa e sim, a sua própria 

camisa.   

 Os millenials cresceram em um 

cenário de muitas mudanças e 

evoluções digitais, os celulares já 

estavam menores, e os 

computadores em suas casas, ainda 

                                                           
3 O termo foi criado pela capitalista de risco 

americana Aileen Lee, em 2013. Uma 

empresa unicórnio é uma start-up avaliada 
em preço de mercado por mais de um bilhão 

de dólares. 

que as lan houses continuassem 

como um ótimo ponto de encontro. 

Já ouviam suas músicas em mp3 ou 

mp4 e sua relação com a tecnologia 

já era mais próxima e genuína, 

todavia, os jovens separavam o 

mundo “on-line” do mundo “off-line”, 

o “real” do “virtual”. Tiveram - e 

ainda têm - dificuldades de lidar com 

a superexposição online. 

Nosso objeto de estudo surge a partir 

do nascimento de Manuela, que abre 

os caminhos da geração Z, aqueles 

nascidos entre 1996 e 2010. 

Diferente da geração anterior, ela 

nasceu em meio à uma crise 

econômica mundial. Isso fez com que 

os jovens “voltassem um pouco para 

terra”. Colocaram os pés no chão, se 

tornaram mais pragmáticos desde 

cedo e retornaram aos ideais da 

geração X e a crença da meritocracia 

do trabalho árduo. 

No entanto, as proximidades com a 

geração X se limitam apenas a isso, 

visto que, os jovens da geração Z têm 

ideologias muito fortes e levantam 

bandeiras diversas. Causas como 

feminismo, racismo, ideologia de 

gênero, discussões sobre LGBT e 

gordofobia são bastante discutidas 

em bate papos, palestras, salas de 

aula e, claro, vídeos no Youtube. 

Para além de comentários em fotos 

do Instagram, textões no Facebook, 

curtos e debochados pensamentos 

no Twitter. Enfim, equidade humana 

é a pauta mais discutida de todos os 

tempos.  

Por ser a primeira geração nativa 

digitalmente, tem uma relação com a 

tecnologia muito forte e íntima. 

Usam as redes para viralizar, ganhar 

voz e seguidores, além de mostrar e 

fazer seus trabalhos. Para esses 

jovens, já não há mais separação de 

realidade virtual e real, os dois 

mundos são um só. Assistir a um 

show e não filmá-lo para as redes 

sociais é quase como não ter ido. 

Não necessariamente estão 

buscando plateia, mas se sentem 

confortáveis em compartilhar suas 

vidas e seus pensamentos na rede. 

Como John Palfrey conta em seu 

livro “Nascidos na Era Digital”: 

Os jovens – entre muitos 

outros – estão usando mais 

do que nunca a internet para 

compartilhar informações 
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pessoais [...] Grande parte do 

que compreende a identidade 

de uma garota Nativa Digital, 

isso significa que ela tem seu 

perfil na página do MySpace 

ou no Facebook, entradas de 

blog no Xanga ou no 

LiveJournal, ou uma série de 

fotografias em seu 

alimentador do Photobucket 

[...] A série de opções, em 

termos de serviços que 

oferecem maneiras de 

expressar e aprimorar uma 

identidade dos Nativos 

Digitais, é fantástica. 

 Postar uma foto com seu namorado 

no Instagram é assumir o 

relacionamento para o mundo 

inteiro, uma prova de amor e tanto. 

Já não postar, pode ser motivo de 

brigas sérias, assim como curtidas e 

comentários nas fotos de terceiros. 

Há quem diga que as redes sociais se 

tornaram não-lugares4, assim como 

os bares, hotéis, shoppings e metrôs.  

Bom, não sei se reparou, mas Silvia 

é filha de Selma, portanto, é de uma 

                                                           
4
 Segundo Marc Augé, não-lugar é um 

ambiente, onde sua proliferação provoca 

mudanças na organização social-econômica-
simbólica da sociedade e, portanto, na vida 

cotidiana dos indivíduos. 

geração diferente. Já Manu não é 

filha de Nat e sim, irmã. Ou seja, a 

“geração mudou” bastante em um 

período de tempo menor. Por que 

isso? Segundo Mario Sergio Cortella, 

a tecnologia é decisiva para criar 

marcas de tempo. 

Consequentemente, quanto mais 

tecnológico o mundo for, maior e 

mais rápida serão suas mudanças. 

Sendo assim, com o advento da 

internet e a evolução da tecnologia, 

as transformações comportamentais 

e ideológicas se tornaram cada vez 

mais corriqueiras. 

Conhecendo a história da 

Internet 

O mundo viveu na época dos anos 

50 um período denominado Guerra 

Fria, que consistia em confrontos 

estratégicos e disputas indiretas 

entre os Estados Unidos e a União 

Soviética. Como os dois disputavam 

a hegemonia política, econômica e 

militar no mundo, qualquer pequeno 

avanço era como ganhar uma 

batalha.  

De início, a ideia de conexão em rede 

era apenas para três fins: militar, 

científico e acadêmico. Os 

computadores ainda daqueles 

modelos que ocupavam toda sala 

quando, em outubro de 1969, a 

Universidade da Califórnia de Los 

Angeles e a Stanford Research 

Institute estabeleceram a primeira 

conexão a uma distância de quase 

650km. 

Nesse ano, a Internet ainda era 

conhecida como Arpanet e tinha 

apenas a função de interligar 

laboratórios de pesquisa. Conectava, 

além das duas universidades 

supracitadas, outras duas: a 

californiana de Santa Barbara e a 

Escola de Computação de Utah. 

A necessidade de encurtar distâncias 

tem sido uma demanda dos 

humanos há muito tempo. Dentro de 

todas as suas limitações, as cartas 

cumpriam esse papel, mas, ainda 

assim, demoravam meses para 

chegar ao seu destino final. Portanto, 

em 1972, o programador americano 

Ray Tomlinson criou o email, o que 

até então era a forma mais fácil de 

trocar mensagens. Lembrando que 

ainda assim, o intuito não era nem 

um pouco comercial. 
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Dez anos depois, a Arpanet passou a 

ser chamada de Internet e, o que era 

restrito somente aos EUA, já havia 

se expandido para vários outros 

lugares da Europa, principalmente. 

Aos poucos foi tomando o mundo 

corporativo e não demorou muito 

para atingir o mercado consumidor. 

O que aconteceu em 1987, para ser 

mais precisa. 

Com o objetivo de popularizar a rede, 

novas ferramentas precisaram 

também ser criadas. Foram 

desenvolvidos, por exemplo, os 

hipertextos, as URLs, o HTTP, HTML, 

entre outros. Também com o mesmo 

fim, nasceu o WWW, ou seja, o World 

Wide Web, capaz de conectar não só 

duas universidades dos Estados 

Unidos, como também todo o 

mundo.   

A partir daí, foi só evolução: das 

conexões por cabos nas 

universidades com computadores 

enormes, diminuímos os 

computadores e as distâncias, 

passamos para as redes discadas 

nas redes de telefonia, o que por 

sinal achávamos o suprassumo da 

velocidade. Até que conhecemos a 

banda larga e hoje já é quase 

impossível ir ao um restaurante e 

não pedir a senha do WiFi, ou 

melhor, a tão conhecida transmissão 

sem fio. Não nos imaginamos sem 

usar nossos dados móveis sem 

precisar de um ponto de acesso no 

celular. 

No Brasil, já tínhamos algumas 

faculdades conectadas desde 1989, o 

que pode parecer legal, mas se 

prestar atenção são pelo menos vinte 

anos de atraso em relação aos EUA. 

A difusão comercial só foi liberada 

em 1995 no país.  

O IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística) tem uma 

pesquisa contínua domiciliar que 

investiga o acesso à Internet e à 

televisão. A última publicada foi a 

PNAD Contínua TIC 2017. Retirei 

alguns dados que achei 

demasiadamente interessantes, 

preste atenção: 

 O percentual de domicílios que 

utilizavam a Internet subiu de 69,3% 

para 74,9%, de 2016 para 2017 

 De 2016 para 2017, o percentual de 

pessoas que acessaram à Internet 

através do celular aumentou de 94,6% 

para 97% 

 “Enviar ou receber mensagens de texto, 

voz ou imagens por aplicativos diferentes 

de e-mail” foi a finalidade de acesso à 

rede indicada por 95,5% dos usuários da 

Internet. 

 O grupo etário de 20 a 24 anos tinha o 

maior percentual de pessoas que 

acessaram à internet (88,4%) no período 

de referência (último trimestre de 2017) 

e os idosos (60 anos ou mais), o menor 

(31,1%). 

 Na população idosa, a parcela que 

acessou a Internet subiu de 24,7% 

(2016) para 31,1% (2017), mostrando o 

maior aumento proporcional (25,9%) 

entre os grupos etários. 

 O percentual de utilização da internet 

pela população com 10 anos ou mais de 

idade cresce de acordo com a 

escolaridade: o menor percentual de 

utilização estava entre as pessoas sem 

instrução (11,2%) e os maiores, entre 

aquelas com nível superior incompleto 

(97,7%) e com superior completo 

(96,4%). 

Todos os dados referentes ao acesso 

à Internet cresceram, seja o acesso 

em domicílio, seja pelo celular ou 

nos grupos etários. Porém há dois 

dados específicos que me saltaram 

aos olhos: o acesso aumentou de 

forma significante entre a população 

idosa. Foi o grupo com o maior 

aumento proporcional entre os 

grupos etários, o que só confirma o 
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que havia dito anteriormente que, 

mais do que nunca, os idosos têm 

sentido a necessidade de se 

manterem conectados com o mundo. 

O outro dado que me chamou 

atenção foi o que diz que o 

percentual de utilização da internet 

pela população cresce de acordo com 

a escolaridade. Em outras palavras, 

quanto maior o nível de formação 

acadêmica, maior sua utilização da 

rede.  

Acredito que isso se dá pelo fato de 

que, quanto mais informado você é, 

mais informado ainda quer ser. Se 

manter atualizado com o mundo é de 

extrema importância no mercado de 

trabalho e sabe-se que, páginas 

escritas em inglês ou apenas com 

palavras difíceis não são empecilhos 

para os mais estudados.  

A ideia era que a internet fosse um 

ambiente ideal, neutralizado, 

descentralizado e democrático; onde 

você pudesse ser quem quisesse ser 

e postar o que bem entendesse sem 

precisar de permissão. Mas para 

Thomas Leoncini, o jornalista já 

supracitado, a web é:  

A mais estreita semelhança com o 

totalitarismo, e não com a democracia. Sim, 

porque a difusão das notícias e dos vídeos 

em tempo real, e portanto aquela que 

podemos chamar de “vida do espectador 

adormecido”, é certamente apoiada sobre 

sólidas bases democráticas, mas a 

organização de nossa esfera pessoal na web, 

ou seja, a do espectador “ativo”, que se 

refere à relação, à abertura ou fechamento 

perante os outros, não é nem de longe 

construída de forma democrática. 

(LEONCINI, 2018, pg. 64) 

 

Podemos excluir da nossa rede quem 

não gostamos ou quem não 

conhecemos em um único clique. 

Podemos deixar de seguir ou, pior 

ainda, bloqueá-lo; não somente o 

excluímos da nossa “vida digital”, 

como o bloqueamos de ver tudo o 

que postam. Em outras palavras, 

temos o controle de quem queremos 

ver e nos veja, coisa que jamais 

conseguiríamos ter no mundo off-

line.  

Mesmo que não queiramos construir 

barreiras dessa forma, as próprias 

redes sociais fazem isso por nós: os 

famosos “algoritmos”. Quanto mais 

usamos as redes, pesquisamos na 

internet, compramos coisas e nos 

cadastramos em sites, mais dados as 

empresas têm sobre nosso 

comportamento, dos nossos gostos e 

interesses, criando, então, uma 

bolha para vivermos online. 

Organizam nosso explorar no feed do 

Instagram só com fotos e vídeos de 

pessoas que possam nos interessar, 

com as mesmas estéticas, que 

frequentam os mesmos lugares ou 

usam o mesmo estilo de roupa. 

Assim como as propagandas, que de 

repente aparecem nas nossas telas 

nunca foram tão assertivas, são 

normalmente de produtos que já 

havíamos procurado anteriormente. 

Seja de alguma marca que gostamos 

ou até mesmo de algo que nem 

sabíamos que existia, mas que cabe 

exatamente nas nossas 

necessidades. 

Sites como a Amazon, por exemplo, 

contam com os algoritmos e base de 

dados que se baseiam no seu 

cadastro no site, no que você colocou 

no “carrinho” e deixou de comprar, o 

que comprou e histórico de pesquisa. 

Enfim, o site rastreia todo seu 

comportamento e seu perfil para lhe 

oferecer produtos de forma 

personalizada. O que é bom por um 
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lado quanto à comodidade, é ruim 

por outro, pois “aliena” e te coloca 

dentro de um ninho, onde você se 

mantém refugiado e acomodado a 

ver somente o que te agrada 

conforme sua realidade.  

Entendendo o Instagram: 

 

* Comentarei sobre várias redes 

sociais ao decorrer do livro, mas 

acho de extrema importância, 

contextualizar especificamente o 

Instagram, pois é o cenário ideal 

para o mercado de identidades 

crescer. * 

O Instagram foi lançado na Apple 

Store5 em outubro de 2010 e o seu 

crescimento foi estupidamente 

rápido. O aplicativo foi desenvolvido 

pelos engenheiros de programação 

Kevin Systrom e o brasileiro Mike 

Krieger. Na verdade, de início foi 

apenas uma simplificação de um 

outro aplicativo criado pelos dois, o 

Burbn. Segundo eles, o Burbn era 

uma rede social mais complexa, pois 

haviam outras funções de 

                                                           
5 Plataforma de compra e downloads de 

aplicativos do sistema IOS 

compartilhamento, como localizações 

e planos para o final de semana. Por 

isso, resolveram separar apenas o 

compartilhamento de fotos para criar 

o Instagram. Para eles, era a função 

mais atrativa e que resgatava um 

pouco da nostalgia do instantâneo. 

Não demorou nem um pouco para a 

rede social ganhar imensa 

notoriedade: em apenas três meses, 

alcançou 1 milhão de usuários. 

Basicamente um ano após o 

lançamento do aplicativo, em 

setembro de 2011, o Instagram já 

contava com quase dez milhões de 

usuários, sendo que a equipe da 

empresa não passava de seis 

funcionários.  

O ano de 2012 foi um grande ano 

para o Instagram, eu diria até que 

seria um ano que marcou a 

consolidação do aplicativo no 

mercado. Nesse ano, a empresa 

disponibilizou seu aplicativo para a 

versão Android6, pois, até então, só 

quem tinha acesso eram os usuários 

do sistema IOS7. Assim, todos 

                                                           
6 Sistema operacional do Google 
7 Sistema operacional dos celulares modelo 

Iphone, da marca Apple 

poderiam agora fazer o download do 

aplicativo. Uma semana depois dessa 

incrível novidade, no dia 9 de abril, 

Mark Zuckerberg - um dos 

fundadores da maior rede social do 

mundo até hoje, o Facebook - 

anunciou que, além da sua mina de 

ouro, teria adquirido também o 

Instagram por aproximadamente 1 

bilhão de dólares. Seus fundadores, 

por sua vez, fizeram questão de 

comunicar que, mesmo com a venda 

para o Facebook, o aplicativo não 

iria acabar. Ao contrário, estaria 

sempre se atualizando, afinal, a 

equipe inicial continuaria a frente da 

rede.  Para concluir o ano, em 

dezembro de 2012, o Instagram 

resolveu modificar seu contrato de 

adesão, contudo, a mudança não foi 

aceita. Diante da repercussão 

extremamente negativa, o aplicativo 

retrocedeu com sua decisão e 

corrigiu a redação do contrato. A 

mudança contratual em questão era 

um tanto invasiva: para aderir ao 

aplicativo, o usuário obviamente 

aceitaria com o contrato de adesão, 

porém, ao aceitar, ele 

automaticamente permitiria ao 

Instagram a possibilidade de vender 
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suas fotos, enquanto usuário, para 

fins comerciais ou publicitários. 

Tudo isso sem que o autor da foto, o 

próprio usuário, pudesse optar ou, 

até mesmo, receber financeiramente 

pelos créditos. 

As mudanças não acabaram por aí. 

Originalmente, havia uma limitação 

para o envio das fotos e elas 

haveriam de ter a forma quadrada, 

semelhante a uma Kodak Instamatic 

ou as câmeras Polaroid. Afinal a 

ideia do aplicativo era justamente o 

sentimento de nostalgia das fotos 

instantâneas. Todavia, em 2013 foi 

permitido o envio de vídeos, até 

então de apenas 15 segundos e uma 

resolução fixa de 640x640 pixels. 

Após sua versão 7.5, lançada em 

2015, as publicações puderam ser 

compartilhadas em qualquer 

proporção.  

Em 2016, o limite do tempo de vídeo 

aumentou de 15 segundos para um 

minuto e, também nesse ano, a rede 

social, após não conseguir comprar 

um outro aplicativo, dessa vez o 

SnapChat, resolveu lançar os 

Instagram Stories. Neles, o usuário 

pode compartilhar vídeos de quinze 

segundos ou fotografias que só 

duram 24 horas, sumindo logo em 

seguida. Diferente do feed, em que a 

publicação fica fixa no perfil do 

usuário, a não ser que seja apagado 

ou arquivado. 

Enfim, as mudanças foram várias e o 

aplicativo não para de crescer. Em 

2019, o usuário pode, não só 

compartilhar no feed suas fotos e 

vídeos, como álbuns compostos de 

até dez fotos. É permitido postar 

essas mesmas mídias nos stories, 

que ficam disponíveis por até 24 

horas ou colocá-las como destaque 

no seu perfil pessoal. Para além, 

ainda é possível conversar 

diretamente com algum outro 

usuário de maneira privada. Até 

mesmo quem quiser ter sua própria 

loja virtual tem essa possibilidade.  

Isso mesmo, nos dias atuais, 

podemos usufruir de uma 

plataforma do aplicativo, chamada 

Instagram Checkout. Nela, você 

compra ou vende o produto 

totalmente dentro da rede social. A 

venda de produtos através da rede 

social já era algo possível, porém o 

usuário era levado a outro site para 

finalizar a compra. Com essa 

novidade, a marca anuncia o seu 

produto e, semelhante à marcação 

de amigos em fotos, ela pode taggear 

o produto e o valor que custa. Ao 

selecionar o produto escolhido, o 

consumidor é levado para outra área 

do próprio aplicativo, onde escolhe o 

tamanho ou a cor da peça, além de 

ter mais informações sobre o objeto 

em questão. Por fim, finaliza a 

compra com o cartão de crédito ou 

uma conta no PayPal - empresa de 

pagamentos online - e após a 

confirmação do pagamento, recebe 

um e-mail com detalhes da 

transação e o próprio Instagram se 

encarrega de enviar novidades sobre 

o rastreio do produto. A comodidade 

é perfeita para os consumidores, sem 

nenhum custo adicional. Já para os 

lojistas, é cobrado uma taxa, como 

uma comissão por venda. 

Outra novidade bastante comentada 

é o lançamento da IGTV, ferramenta 

de compartilhamento de vídeos mais 

longos, que tem a possibilidade de 

ser usada dentro do próprio 

Instagram ou como um aplicativo 

separado, disponível para 

dispositivos Android e iOS e que 



14 
 

pode ser baixado sem custos. Com 

vídeos filmados apenas na vertical, 

havendo a possibilidade de serem 

postados em alta qualidade e com 

duração de até uma hora, a 

plataforma parece ter vindo para 

bater de frente com o YouTube. O 

que deve impactar diretamente a 

forma como assistimos a esse tipo de 

conteúdo na Internet. 

O lançamento do Instagram TV foi 

pensado justamente para os 

criadores de conteúdos que já 

estavam no aplicativo. Inclusive, em 

maio de 2019, o creator brasileiro 

Carlinhos Maia foi o primeiro 

influenciador digital do mundo a ser 

contratado pelo Instagram para 

realizar um talk show no IGTV, que 

se chama “Contando Stories”. 

Concluindo, o Instagram é a rede 

social que mais cresce no mundo. 

Em 2018 cresceu 4,4% por trimestre 

em números de usuários ativos na 

rede social. O equivalente a 38 

milhões de usuários, segundo a 

agência de pesquisas mundialmente 

conceituada, We Are Social. E a 

perspectiva é que ela cresça ainda 

mais, visto que costuma inovar e 

trazer possibilidades de 

compartilhamentos de conteúdo, 

algo estritamente necessário para a 

sociedade fluida que temos hoje. 

A vida como um 

espetáculo 
Revolução Web 2.0 

Voltando um pouco para a história 

da internet, em 2004 tivemos o que 

foi chamado de revolução web 2.0. 

Foi uma grande, se não a maior, 

revolução que a internet passou. O 

objetivo foi simplificar e tornar mais 

agradável a navegação aos 

internautas. A mudança consistiu 

principalmente no conteúdo: os 

usuários ganharam “voz”, ou seja, 

ganharam espaços para produzir 

conteúdo também.  

Redes sociais, páginas repletas de 

diferentes tipos de mídia – imagens, 

vídeos, links para outras páginas e 

etc.– cresceram exponencialmente: 

todos com a oportunidade de 

transformar o internauta em 

produtor e/ou consumidor do 

conteúdo. É interessante notar que 

não foi simplesmente uma revolução 

tecnológica, os sites foram 

repaginados, mas a atualização foi 

muito mais focada na maneira de se 

comunicar. 

 A intenção era batizar uma nova etapa de 

desenvolvimento da internet, após a 

decepção gerada pelo fracasso das 

companhias pontocom: enquanto a primeira 

geração de empresas on-line procurava 

“vender coisas”, a Web 2.0 “confia nos 

usuários como co-desenvolvedores”. Agora a 

meta é “ajudar as pessoas a criarem e 

compartilharem ideias e informação”, 

segundo reza uma das tantas definições 

oficiais, “equilibrando a grande demanda 

com o auto serviço”. Essa peculiar 

combinação do velho slogan faça você 

mesmo com o novo mandato mostre-se 

como for, porém, vem transbordando as 

fronteiras da internet. A tendência tem 

contagiado outros meios de comunicação 

mais tradicionais, enchendo páginas e mais 

páginas de revistas, jornais e livros, além de 

invadir as telas do cinema e da televisão. 

(SIBILIA, 2018, pg. 14) 

Dessa forma, temos o que chamamos 

de democratização da comunicação.  

Como disse André Lemos em seu 

artigo “A arte da vida”. 

A emergência dessas páginas pessoais está 

associada a novas possibilidades que as 

tecnologias do ciberespaço trazem de 

liberação do pólo da emissão, 

diferentemente dos mass media que sempre 
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controlaram as diversas modalidades 

comunicativas. Esta liberação do emissor 

(relativa, como toda liberdade, mas 

ampliada em relação aos mass media) cria o 

atual excesso de informação, mas também 

possibilita expressões livres, múltiplas. O 

excesso, paradoxalmente, permite a 

pluralização de vozes e, efetivamente, o 

contato social [...] O ciberespaço faz com que 

qualquer um possa não só ser consumidor 

mas, também, produtor de informação. A 

liberação do pólo da emissão parece ser um 

dos motivos para a efervescência desses 

fenômenos. O que pode parecer um 

fenômeno minoritário e sem importância, 

reveste-se, na realidade, no sintoma da 

nossa época, ou seja, a democratização da 

comunicação, a elevação da vida banal ao 

estado de "arte", o compartilhar esse novo 

espaço com e através do "outro", criando 

assim um verdadeiro fenômeno 

comunicacional e social. (LEMOS, 2002, pg. 

02) 

 

Não demorou muito para que as 

mídias sociais ascendessem de forma 

gigantesca.  Em 2019, 15 anos 

depois, o Facebook é a rede social 

mais utilizada no mundo e conta 

com 2,3 bilhões de usuários - 

segundo o Statista, banco de dados 

alemão mundialmente conhecido. 

Logo após, está o Youtube com 1,9 

bilhões, e o Whatsapp com 1,6 

bilhões. 

Segundo a agência We Are Social, na 

sua última pesquisa anual “Global 

Digital 2019”, 45% da população 

mundial tem pelo menos uma conta 

em alguma rede social, isso significa 

mais de 3 bilhões de pessoas. Sendo 

que a média mundial de horas que 

as pessoas gastam por dia na 

internet é de 6 horas e 42 minutos, 

das quais, 2 horas e 16 minutos são 

exclusivamente para interação nas 

redes sociais. Em outras palavras, 

15 anos após a criação do Facebook 

e da revolução Web 2.0, é quase 

impossível imaginar a vida e a 

comunicação sem o “mundo virtual”.  

Vida como Performance 

Em cada uma das redes, ao nos 

tornarmos usuários, ganhamos uma 

página pessoal, chamada também de 

perfil. Nelas, temos o poder de 

construir uma imagem, uma 

identidade. Passamos a mostrar 

nossa rotina, compartilhamos 

receitas de comidas gostosas do 

mesmo jeito que compartilhamos 

dramas pessoais, nos declaramos 

para o amado publicamente, 

dividimos pensamentos, posições 

políticas, enfim, passamos a 

compartilhar a nossa intimidade.  

Entenda, sabemos que do ponto de 

vista sociológico, toda e qualquer 

identidade é construída. Como 

Manuell Castells explica em seu livro 

“o poder da identidade”: 

A construção de identidades 

vale-se da matéria-prima 

fornecida pela história, 

geografia, biologia, por 

instituições produtivas e 

reprodutivas, pela memória 

coletiva e por fantasias 

pessoais, pelos aparatos de 

poder e revelações de cunho 

religioso. Porém, todos esses 

materiais são processados 

pelos indivíduos, grupos 

sociais e sociedades, que 

reorganizam seu significado 

em função de tendências 

sociais e projetos culturais 

enraizados em sua estrutura 

social, bem como em sua 

visão de tempo/espaço. 

(CASTELLS, 1999,  pág. 23) 

A questão atual é que enquanto 

online, temos a capacidade e o poder 

de remodelar nossa identidade a 

todo momento, Bauman já falava 
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disso há mais de 10 anos atrás com 

as “44 cartas do mundo líquido 

moderno”. É muito fácil se 

“reinventar”, qualquer um que sinta 

uma necessidade de mudar e de se 

inserir em um novo contexto 

consegue, basta mudar as páginas 

que segue/curte, apagar uma foto 

que já não condiz com seu “novo eu”, 

mudar seus assuntos abordados... e 

voilà! Um novo perfil está feito, uma 

nova estética foi adotada, uma nova 

vida será relatada. 

Sim, hoje, relatamos nossas vidas, 

sem escrúpulos. O que antigamente 

era considerado privado, íntimo, 

questões que deveriam ser mantidas 

guardadas a sete chaves, como os 

diários pessoais, ganharam um 

espaço no “mundo virtual” e 

passaram a ser externadas.   

Momentos que antes eram divididos 

apenas com os amigos mais íntimos, 

como um chá de bebê, um jantar ou 

as fotos de uma viagem, são 

divididas com o mundo todo. Quanto 

mais pessoas virem, curtirem e 

comentarem, mais interessante você 

é, maior importância você tem. 

A sensação é de que todos nós nos 

conhecemos, que a comunidade 

virtual na qual fazemos parte 

extrapola fronteiras e cria laços. 

Talvez essa tenha sido uma das 

razões do tamanho sucesso da 

internet: mesmo que sozinho em seu 

computador ou smartphone, você se 

sinta pertencente a algo, está 

potencialmente em contato com 

alguém e com o mundo.  

O problema é que não só 

acompanhamos, como também 

vigiamos todos que nos interessam. 

Adotamos a rotina fitness de quem 

se diz saudável, prestamos atenção 

se a vegetariana está realmente sem 

comer carne, verificamos o valor da 

roupa que a fashionista comprou. E 

pela falsa sensação de intimidade, 

alguns se sentem no direito de 

opinar, criticar e até punir os outros 

com comentários ou mensagem 

diretas. Não é à toa que o 

cyberbulling é um assunto tão 

discutido atualmente.  

Se na idade média não tínhamos 

câmeras para nos vigiar, tínhamos a 

crença em um Deus onipresente e 

onipotente que tudo via e nunca nos 

deixava sós. Portanto, os próprios 

sujeitos vigiavam a si mesmos para 

que não pecassem e se consolavam 

com a ideia de que estavam sendo 

amparados por algo muito maior. 

Com o passar do tempo, a vigilância 

passou a ser estabelecida pelos 

homens: foram criadas regras de 

comportamento que delimitaram o 

que poderia ser feito em público ou 

não, o que deveria ser vestido e o 

que poderia ser dito. As portas das 

casas foram fechadas, e o que era 

íntimo/privado passou a ser feito 

solitariamente ou na frente da 

família.  

Com os relatos cotidianos e a 

sensação de proximidade, passamos 

a ser vigiados por Deus, pelos 

homens e pelas câmeras. A todo 

momento estamos sendo filmados e 

nos filmando. Passamos a publicar e, 

em outras palavras, tornamos 

público, todo tipo de informação, até 

mesmo o que até então era 

considerado privado. Paula Síbilia 

chama isso de “extimidade”: 

discutimos assuntos privados em 

uma arena pública. Com o advento 

da internet e da nova configuração 

da sociedade, sendo esta em rede, o 
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número e as modalidades de 

ferramentas que auxiliam a você ver 

e ser visto cresceram 

exponencialmente, diluindo 

conceitos de público e privado. Você 

está sujeito à vigilância o tempo todo 

e, de certa forma, se sente bem e 

seguro com essa ideia. 

Deixamos de ter câmeras fotográficas 

com filmes de 30 fotos para ter 

celulares com câmeras digitais já 

inclusas e com capacidade de até 

256GB de memória. Não é de se 

surpreender que passamos a 

fotografar tudo ao nosso redor: 

fotografamos  e compartilhamos , 

 desde o café da manhã até a 

#aftersexselfie8. Consequentemente, 

somos definidos pelo o que 

mostramos ser, ainda que 

fragmentados em imagens de 

diferentes momentos aleatórios da 

nossa vida. Passamos a ser 

conhecidos pelo o que “mostramos” 

de nós. E, com o passar do tempo, 

expomos muito mais do antes era 

aceito. O que causava 

                                                           
8
 Selfie tirada por casais após relações 

sexuais 

estranhamento, não demora muito 

para que seja naturalizado.  

As tão famosas selfies, por exemplo, 

que em 2013 foi uma palavra 

acrescentada ao Oxford English 

Dictionary e ganhou o título de 

palavra do ano pelos especialistas da 

publicação, hoje é tão aceita e 

banalizada que já não estranhamos 

ao ver fotos de pessoas tiradas por 

elas mesmas em banheiros, fazendo 

beicinho, com bebidas, sozinhas ou 

com amigos. Mas, quando o 

“fenômeno” começou, um “pânico 

moral” foi instaurado entre os mais 

conservadores e, o que não faltou 

foram estudos e artigos falando 

sobre como essa prática de se 

fotografar era puramente narcisismo. 

Agora já entendemos que o 

autorretrato nada mais é que a 

materialização das necessidades de 

reconhecer-se e pertencer-se. Ambos 

se fazem necessárias para justificar 

a existência do ego. Afinal:  

Encara-se o  mundo  com  o  

próprio  rosto.  Está-se face a 

face com o entorno. É-se 

reconhecido, sobretudo, por 

seu rosto. Não é coincidência 

que se chamem às mídias 

sociais Facebook, e não 

Footbook (FAUSING, 2014, 

pág. 08). 

Obviamente, o indivíduo não se 

mostra 24 horas por dia, portanto há 

uma seleção, uma curadoria, dos 

momentos que serão 

compartilhados.  É dessa forma que, 

então, nos configuramos como 

indivíduos: criamos um personagem 

e agimos conforme à obra. Nos 

asseguramos de postar apenas 

situações que confirmem a persona 

que criamos. Fazemos da nossa vida 

ordinária um entretenimento.  

Veja bem, não estou dizendo que 

criamos uma ficção e colocamos uma 

máscara para viver como outra 

pessoa e iludir os outros. Querendo 

ou não, ao mostrar sua vida de 

forma fragmentada, ao criar 

conteúdo midiático dos seus afazeres 

e compartilhar seu gosto musical, 

sua posição política ou o que comeu 

no café da manhã, automaticamente 

os internautas que lhe assistem, 

criam uma imagem sobre você. A 

questão é que atualmente, sabemos 

e gostamos disso, passamos a 

“mapear” nosso público e ofertar a 

ele o que ele gosta de ver. Se sua foto 
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de biquíni tem mais curtidas do que 

uma foto de paisagem com uma 

legenda reflexiva, certamente você 

passará a postar mais fotos de 

biquínis do que de paisagens.  

Compartilhamos nossa intimidade, 

exteriorizamos nossas opiniões, 

mostramos os papeis sociais que 

desempenhamos e, através deles, 

criamos nossa identidade, seja ela 

100% genuína ou não. Na verdade, 

até o que escolhemos postar, o 

personagem que escolhemos 

“encarnar”, é sim um “pedaço” de 

nós mesmos. A manipulação da 

identidade (GOFFMAN, 2010, p.  

132)  pode, consequentemente, 

revelar os sonhos e anseios da 

pessoa que tenta encenar-se. 

 O que eu quero dizer é que nos 

comportamos de várias formas em 

diferentes situações. Nos vestimos 

conforme as ocasiões, ou seja, 

estamos o tempo todo 

desempenhando papeis. Ao entrar 

em uma sala de aula, nos 

comportamos de uma forma distinta 

do que quando estamos na praia ou 

em um casamento. Não haveria de 

ser diferente com a internet. O ponto 

é que as redes sociais nos 

acompanham o tempo todo, 

postamos e compartilhamos coisas 

quando estamos na sala de aula, na 

praia e no casamento, não mudando 

nosso linguajar por estarmos em 

alguma dessas ocasiões. No entanto, 

mostramos apenas o que nos 

interessa em cada uma delas. 

Tuitamos se a aula está interessante 

ou não, gravamos um vídeo com os 

amigos jogando altinha na praia e 

desejamos felicidades e amor ao 

casal que está se casando. Tudo isso 

com o único fim de sermos vistos e 

compartilhados. 

A delimitação do público e a escolha 

dos temas postados são levados tão 

a sério, que o Instagram, o Facebook 

e o Twitter passaram a dividir com o 

usuário informações das suas 

próprias postagens. Basta mudar o 

perfil pessoal para um de “pessoa 

pública” que, automaticamente, tem-

se acesso ao alcance de pessoas, 

impressões, envolvimento, número 

de compartilhamentos, entre outros. 

Enfim, métricas suficientes para ter 

noção se o entretenimento gerado 

está sendo bem aceito ou não. 

Influenciador Digital 
 

A quantidade de informação 

disponibilizada para que as métricas 

possam ser analisadas, somadas à 

ideia de que a internet é democrática 

- como outrora comentado no 

primeiro capítulo -, tornou o sonho 

da notoriedade algo possível e até 

mesmo “fácil”. Se todos estão na 

internet e têm a capacidade de 

viralizar, por que você não? Com 

todos os artefatos que nos são 

ofertados, nos tornamos, de certa 

forma, autônomos da nossa 

visibilidade e transmitimos nossa 

vida como os realities shows que até 

então eram apenas assistidos. 

Como Bauman disse em “Nascidos 

em Tempos Líquidos”, “a internet 

desmantela muitas das barreiras 

erigidas no passado em torno dos 

acessos à esfera pública, barreiras 

que com muita frequência 

equivaliam a uma censura informal”. 

Há pouco tempo, aparecer em 

público era muito mais difícil, o 

sujeito praticamente dependia da 

simpatia dos curadores das 

emissoras de TV, dos rádios, dos 
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jornais ou das revistas. Se eles não 

se identificassem com sua ideia e 

não quisessem publicá-la, por mais 

autênticas que fossem, não tinham 

muita valia. Até mesmo 

restaurantes, muitas vezes 

dependiam de meia dúzia de críticos 

para deslancha. Podiam agradar 

uma centena de pessoas do bairro, 

mas caso não agradassem esses 6 

importantes paladares críticos, não 

teriam lugares nas mídias. Na 

realidade vigente, isso já não existe. 

Basta você alcançar o seu nicho para 

fazer com que suas ideias proliferem. 

Não é necessário a validação de um 

outro alguém para te colocar nos 

meios de comunicação. Na verdade, 

basicamente você só precisa de um 

login, uma senha e aceitar os termos 

de uso de onde estiver logando.  

Portanto, qualquer um que batalhar 

para isso tem a capacidade de 

crescer online. Não são poucos os 

coachs, as agências e os 

influenciadores de sucesso que 

prometem os segredos da 

ascendência social. Segundo eles, 

existem ferramentas altamente 

eficazes que farão qualquer um sair 

do anonimato para uma notoriedade 

bem-sucedida. Milhares de livros, e-

books, palestras e workshops são 

vendidos com esse propósito, afinal, 

qualquer vida se torna interessante 

se for bem narrada. No entanto, há 

quem dê a sorte de ser descoberto 

apenas por estar no lugar certo e na 

hora certa, ou melhor, por 

compartilhar o conteúdo no lugar 

certo e na hora certa. 

Em 19 de maio de 2016, Candace 

Payne, uma cidadã comum do Texas, 

resolveu postar em sua página no 

Facebook, um vídeo mostrando uma 

máscara do Chewbacca9, que havia 

comprado. Ao colocá-la em seu 

rosto, Candace cai na gargalhada. O 

vídeo de 4 minutos é simples: ela 

apenas apoia o celular no painel do 

carro e se filma, compartilhando-o 

com a legenda “It's the simple joys in 

life”, algo como “são as pequenas 

alegrias da vida”. Em menos de 24 

horas o vídeo viralizou: foram mais 

ou menos 50 milhões de acessos só 

no primeiro dia. Quatro dias depois, 

em 23 de maio, ela aparece no 

programa americano Good Morning 

America, da emissora ABC. No dia 

                                                           
9
 Personagem do sucesso mundial Star Wars 

seguinte, Mark Zuckerberg a 

convidou para conhecer a sede do 

Facebook na Califórnia. Ela ganhou 

um personagem de ação da Hasbro, 

a própria marca que comercializava 

a máscara que lhe rendeu o sucesso 

inesperado, conhecido como 

Chewbacca Mom. Hoje em dia, 

Candance viaja pelo país palestrando 

sobre suas “pequenas alegrias da 

vida”. Seu vídeo foi o viral mais visto 

no Facebook dos últimos tempos, 

somando centenas de milhões de 

visualizações. 

Casos como esse de Candace, que 

compartilhou um vídeo feito sem 

precisar de câmeras ou artefatos 

caros e altamente tecnológicos, sem 

roteiro pronto ou cenário legal, ou 

mesmo precisar de uma personagem 

principal incrivelmente bonita e 

sensual dentro dos padrões de 

beleza, colocam a fama quase como 

uma obrigação. “Se ela pode, eu 

também posso”. “Se ela conseguiu, 

eu também consigo”, mesmo 

sabendo que essas pessoas que 

viralizam “sem querer” sejam uma 

em um milhão.   
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O anseio por atingir a notoriedade é 

antigo, a ideia de que “quem não é 

visto não é lembrado” é assustadora, 

afinal devemos entender que toda 

essa performance é uma via de mão 

dupla. Para que o "show do eu" 

aconteça, é necessário ter público. 

Em outras palavras, a pessoa cria e 

compartilha uma personalidade 

buscando ter uma aprovação do 

próximo, uma legitimação. Se o 

outro não o enxerga, ele pode até 

mesmo duvidar da sua existência ou 

importância. Em contrapartida, 

assistimos e acompanhamos a vida 

do outro, vendo todos os dias seus 

stories postados no Instagram, 

simplesmente porque dessa forma 

nos sentimos próximos dele e nos 

confortamos com sua vida também 

ordinária e parecida com a nossa. O 

risotto que Ana comeu em um 

restaurante você pode comer 

também, se não tiver dinheiro ou 

não morar na mesma cidade, basta 

procurar a receita na internet, sem 

problemas! São poucas as contas 

que seguimos que vão além da nossa 

realidade. 

 “Participar, a partir desta 

visão espetacular, da vida 

banal de uma outra pessoa, 

me faz sentir re-ligado, 

próximo. Com as webcams e 

os diários pessoais não 

estamos sozinhos quando 

olhos estranhos nos 

espreitam. Compartilhando a 

banalidade podemos suportar 

melhor a existência. E o 

mesmo acontece com aquele 

que é visto, já que ser visto é 

também estar junto. Revelar a 

privacidade é aqui um 

exercício que pode e deve 

permitir a conexão. No fundo 

estamos sempre lutando 

contra a solidão, o 

desencontro e o 

estranhamento.” (LEMOS, 

2002, pág. 13) 

Viver em uma sociedade em rede nos 

ilude de que temos inúmeros 

recursos para lutar contra essas três 

sensações que Lemos traz com 

maestria. Assim como postamos a 

fim de sermos reconhecidos, aceitos 

e bem vistos, podemos excluir ou 

cancelar as postagens e as pessoas 

que não nos agradam. Temos um 

controle no mundo virtual que nos 

permite fazer do nosso feed um 

compilado de informações e 

postagens que apenas nos conforta. 

É uma verdadeira fortaleza, em que 

nos sentimos seguros e livres de 

qualquer confusão ou desafios que 

nos façam interagir com pessoas 

com opiniões divergentes das 

nossas. Criamos, portanto, um 

mundo de acordo à nossa vontade, 

fazendo parte de uma comunidade 

online de pessoas com mesmos 

gostos, interesses e hábitos. E, por 

mais sozinhos que estejamos atrás 

das telas, a sensação de 

pertencimento à uma comunidade 

continua lá, online. Construímos as 

nossas bolhas. 

Em 2016, um estudo realizado pela 

Universidade da Califórnia 

selecionou 32 adolescentes de 13 a 

18 anos a época que, diante de um 

programa de computador que 

simulava o feed do Instagram, lhes 

foi permitido curtir ou não algumas 

publicações, enquanto suas 

atividades cerebrais eram analisadas 

por ressonância magnética. Os 

números de likes em cada postagem 

foram alterados de uma pessoa para 

outra e, no meio do feed, eram 

encontradas fotos suas e da sua 

família. Com esse experimento, os 

neurocientistas tiveram duas 

conclusões muito interessantes: 
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1. Ao receber uma curtida ou um 

comentário positivo, o cérebro 

é estimulado da mesma forma 

que é estimulado quando 

comemos um chocolate, 

ganhamos dinheiro ou fazemos 

alguma atividade física.  

2. Uma mesma imagem apareceu 

para alguns adolescentes com 

bastante interação, enquanto 

para os outros apareceu com 

pouquíssimas curtidas. O 

resultado? Quanto mais 

curtidas a publicação já tinha, 

mais likes ela recebeu e, da 

mesma forma, quanto menos 

interação a foto tinha, menos 

curtidas ela ganhou. Ou seja, 

a decisão de curtir a 

publicação está ligada à 

popularidade dela.  

A sensação de recompensa ao 

ganhar curtidas explica o porquê de 

nos interessarmos tanto por 

compartilhar e relatar nossa vida de 

acordo com o que nossa “plateia” 

quer ver. Assim como também 

explica o porquê da ansiedade ser 

uma doença tão comum e atual: as 

pessoas anseiam por receber elogios 

do seu novo corte de cabelo, de como 

a sua viagem está sendo incrível ou 

como seus pensamentos de bem-

estar são tão inspiradores. Porém, 

esse anseio cria uma angustia e uma 

ansiedade por feedbacks o tempo 

todo. Se suas publicações não estão 

sendo tão curtidas, sua vida não 

deve ser tão interessante assim ou, 

talvez, não seja tão bonito quanto 

acredita que seja. 

Diante desse cenário de exposição 

diária, algumas pessoas passaram a 

chamar mais atenção que outras e 

ter mais relevância no feed. Não que 

elas tenham vidas mais glamourosas 

ou interessantes quando 

comparadas ao restante dos 

usuários, mas, de alguma forma, 

souberam narrar melhor suas vidas 

do que as outras pessoas, tornando-

se assim, sujeitos dignos de 

despertar o interesse de 

desconhecidos.  

Encontraram alguma maneira - seja 

por vídeo, foto ou textos - de 

conversar sobre assuntos que lhes 

interessavam e ganharam um certo 

poder de fala no que estavam 

trazendo ao público. Nem sempre 

eram especialistas nos assuntos 

debatidos ou tinham algum respaldo 

teórico para falar o que queriam, 

mas ao dividir suas opiniões de uma 

forma singular, autêntica e humana, 

dando “sua cara a tapa”, passaram a 

ganhar ouvintes, seguidores e 

reconhecimento. Com o tempo, esse 

reconhecimento somado à sensação 

de proximidade que as redes sociais 

promovem, ganharam credibilidade e 

seus pontos de vista, dicas e 

histórias adicionaram autonomia o 

suficiente para influenciar na 

decisão de compra, de gostos, estilo 

de vida ou até mesmo estimular 

assuntos e debates públicos.  

No início, as pessoas apenas 

escreviam para blogs. Algo meio que 

separado, autor X produto. Com o 

tempo, deram mais “rosto” às suas 

produções, opiniões e notícias. O 

conteúdo passou a ser humanizado, 

e de repente, autor e conteúdo 

começaram a se misturar. Sendo 

assim, já não eram apenas “donos de 

blog” e sim “blogueiros”. Com o 

lançamento do Youtube e de outras 

plataformas como Fotolog, 

multiplicaram-se as formas de gerar 

conteúdo. Aqueles que 

compartilhavam suas vidas em 
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vídeos, já não eram blogueiros, e 

sim, vlogueiros (ou em inglês 

vlogger). Atualmente, já mudou mais 

um pouco e são youtubers, uma vez 

que a plataforma onde a profissão foi 

consolidada foi o Youtube. 

Esses sujeitos, nos dias atuais, são 

denominados influenciadores digitais 

- o termo é comumente usado em 

sua versão inglesa “digital influencer” 

também – afinal já não se resumem 

à uma modalidade específica. Eles 

estão em todas as redes sociais 

possíveis, usando todas as 

plataformas ao seu dispor.  

Quase sem perceber, passaram a 

usar diferentes redes sociais, cada 

uma com objetivos próprios, porém 

todas com uma identidade visual 

bem delimitada: sua personalidade. 

É como se o Youtube fosse para os 

vídeos melhor produzidos, os IGTV 

para aqueles mais simples de fácil 

edição, os blogs para postagens mais 

“institucionais”, o Twitter e o 

Facebook para um contato mais 

próximos com os seguidores, os 

stories do Instagram (ou o quase 

finado Snapchat) para relatar o 

cotidiano, os bastidores. Por fim, as 

postagens do Instagram para 

estampar sua “vitrine”, com fotos 

mais elaboradas e teasers dos vídeos 

postados.  

Dessa forma, cria-se um processo de 

construção e manutenção da 

reputação abrangendo todos os 

meios comunicacionais digitais 

possíveis. Além de que, não ficam 

“refém” de uma única rede social, 

portanto, se alguma delas perde 

relevância, como foi o caso do 

SnapChat após a compra do 

Instagram pelo Facebook, não 

haverá grandes intercorrências, pois 

eles se mantêm nas outras. Como 

prova disso é a influenciadora 

Thaynara OG, que construiu sua 

reputação no Snapchat com vídeos 

engraçados e, atualmente10, já soma 

mais de 3,4 milhões de seguidores 

no Instagram. 

Em suma, os influenciadores digitais 

são aqueles que produzem 

conteúdos temáticos com uma certa 

frequência temporal, garantindo sua 

relevância do tema escolhido e uma 

credibilidade no que dizem, 
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 Primeiro semestre de 2019 

resultando em prestígio e, por 

consequência, influência. Dando-

lhes a condição de formadores de 

opinião. Não é difícil de entender. Na 

verdade, é um processo muito 

orgânico. Pense comigo: se você tem 

uma amiga que fala muito sobre 

maquiagem, sabe se maquiar muito 

bem, faz tutoriais para você aprender 

a se maquiar também, dá dicas de 

técnicas e de produtos, os quais, por 

sinal, ela conhece todas as 

novidades e todas as marcas, 

automaticamente, você a enxerga 

como uma especialista em 

maquiagem. Ainda que ela nunca 

tenha feito um curso na área, você 

passa a acreditar no que ela diz 

sobre maquiagem, dá a ela uma 

credibilidade e um poder de 

influência na próxima vez que for 

comprar um batom, afinal, ela, pelo 

visto, de maquiagem entende! 

Diferente daqueles que são 

considerados celebridades, que têm 

vidas glamorosas, distantes da 

realidade da maioria das pessoas, os 

verdadeiros influenciadores criam 

uma relação com seu público de 

autenticidade e confiança, dependem 

da sua personalidade, relevância e 
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reputação em seu nicho para 

continuar crescendo. Quanto mais 

natural ele for, mais valor ele dá ao 

seu conteúdo. No entanto, 

considerando que seu conteúdo é 

sua própria vida e suas opiniões 

relacionados a alguns assuntos ele 

mesmo constrói, dessa forma, uma 

“marca” de si mesmo, ou seja, o “eu” 

como mercadoria. 

Em abril desse ano a YOUPIX, 

principal hub de conexões e negócios 

para o mercado de conteúdo e 

entretenimento digital do Brasil, se 

juntou com a agência Brunch para 

realizar uma pesquisa sobre creators 

e marcas. O estudo foi realizado com 

152 criadores de conteúdo 

brasileiros e comprovou o 

amadorismo nesse mercado de 

trabalho. Quando digo “amadorismo” 

não é uma crítica à criação de 

conteúdo dos influenciadores, mas 

sim, do processo de negociação e de 

gerenciamento de carreiras. Retrato 

disso é a afirmação de 20% dos 

entrevistados, que disseram que não 

emitem e nunca emitiram nenhum 

tipo de nota fiscal para os serviços 

prestados e 7% nunca avisou que a 

publicação paga era de fato 

patrocinada. 

Mercado de Identidades 
 

Ao tratar a si mesmo como uma 

mercadoria, cria-se uma persona de 

si e o que está à venda é a sua 

imagem, sua voz e sua 

personalidade. A sociedade criou, 

então, um mercado de identidades, 

onde, aos poucos estamos 

começando a entender e criar 

questões básicas de monetização, de 

legislação e de marketing. Para 

tanto, já existem agências 

especializadas em fazer essa ponte 

de empresas com influenciadores, 

cuidam do marketing, da 

precificação, auxiliam o 

influenciador em questões 

burocráticas e administrativas.  

Esse mercado é tão novo e tem 

crescido tanto que em abril de 2017, 

apenas dois anos atrás, a Federal 

Trade Commission (FTC)11, escreveu 

em mais de 90 cartas enviadas para 
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 Agência Americana que promove a proteção ao 
consumidor e evita as práticas comerciais desleais e 
enganosas do comércio. 

marcas líderes e seu núcleo de 

influenciadores e celebridades, um 

conjunto de diretrizes para a 

divulgação de anúncios 

patrocinados. Eles estavam 

preocupados com a verdade por trás 

das publicações, por isso, agora, 

essas publicações pagas devem 

cumprir as diretrizes e colocar a 

hashtag sinalizando que é uma 

publicação patrocinada, ou seja, ele 

não está indicando simplesmente 

porque usa e acha bom, ele está 

indicando porque foi pago para isso, 

inclusive, às vezes nem usa e nem 

acha bom. 

Deixando claro que, existem algumas 

regrinhas na hora de colocar a 

hashtag, para que ela não seja 

camuflada, portanto, o influenciador 

pode colocar só três caracteres para 

indicar que é um post patrocinado -  

#ad – mas não pode escondê-los. O 

ideal é colocar antes da frase no 

Twitter ou na legenda e não misturar 

com várias outras hashtags. Caso as 

diretrizes não sejam cumpridas, 

tanto o influenciador quanto a 

empresa podem ser multados. 
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Todavia, é válido lembrar que já 

tínhamos isso bem esclarecidos nos 

artigos 28 e 29 da Conar.  

Artigo 28 - O anúncio deve 

ser claramente distinguido 

como tal, seja qual for a sua 

forma ou meio de veiculação. 

Artigo 29 - Este Código não se 

ocupa da chamada 

“propaganda subliminar”, por 

não se tratar de técnica 

comprovada, jamais detectada 

de forma juridicamente 

inconteste. São condenadas, 

no entanto, quaisquer 

tentativas destinadas a 

produzir efeitos 

“subliminares” em 

publicidade ou propaganda.  

E também nos artigos 39 e 56 do 

Código de defesa do consumidor, 

onde é afirmado por lei que: enviar 

ou entregar ao consumidor, sem 

solicitação prévia, qualquer produto, 

ou fornecer qualquer serviço é 

vedado aos fornecedores, caso 

queiram enviar os famosos “mimos”, 

por exemplo, devem ser apenas como 

amostras grátis. Dessa forma, os 

criadores de conteúdo não têm 

obrigação alguma de filmar e 

compartilhar opiniões sobre os 

produtos recebidos de graça. Caso, 

alguma prática do influenciador ou 

da marca for de encontro com essas 

regras, eles são possíveis de multas 

ou, no caso do fornecedor, de 

apreensão do produto, imposição de 

contrapropaganda, entre outras 

punições.  

É necessário compreender que esse 

tipo de marketing não pode deixar de 

ser transparente. Afinal, se 

considerarmos que os internautas 

seguem o influenciador afim de 

acompanhar sua vida e, por isso, 

dão credibilidade à opinião dele; ao 

inserir um produto a mais em seu 

dia a dia e indicá-lo como bom; é 

muito natural para todos que o 

seguem acreditarem que aquilo 

realmente é verdade, autêntico e 

genuíno. 

Consequentemente, o mercado tem 

apontado que cada vez os 

verdadeiros formadores de opinião 

serão os micros influenciadores - 

aqueles que tem entre dez mil a cem 

mil seguidores. Normalmente eles 

não são agenciados, não 

representam nada muito grande, 

mas, tem um ótimo engajamento, o 

que é essencial para uma relação 

orgânica. Portanto, é mais fácil que 

eles tenham um público realmente 

100% orgânico, engajado e 

específico. Três características 

importantíssimas para as empresas 

que querem leads, ou seja, qualquer 

empresa.  

A premissa é que o boca a boca é a 

melhor propaganda que o 

empresário pode ter, pois, é genuína 

e humanizada. As pessoas acreditam 

muito mais no que outra pessoa está 

falando do que no veículo de mídia, 

que “impõe” sua verdade. Portanto, 

se você tem condição de fazer com 

que uma única pessoa anuncie sobre 

sua empresa para literalmente 

milhares de “amigos”, por que não 

investir? 

Fazer com que a empresa seja fácil 

de ser lembrada ou reconhecida 

sempre foi um desafio dos 

publicitários. Alguns adotam por 

anos o mesmo garoto propaganda 

para dar uma personalidade às 

empresas, como por exemplo, Carlos 

Moreno ou Sebastião Fonseca foram 

para a Bombril e a C&A, 

respectivamente. Outras criam 
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jingles chicletes que caiem no gosto 

popular como o “quem ama 

bloqueia” da Oi ou o “compre batom” 

do chocolate da Garoto. Há aquelas, 

também, que contratam celebridades 

do momento para estampar as 

campanhas publicitárias em geral, 

fazendo um contrato de imagem e 

explorando-a o máximo que o 

dinheiro e o contrato permitir.  

Contudo, contratar uma celebridade 

nem sempre é o mais indicado, 

principalmente nos dias atuais em 

que os consumidores prezam por 

uma proximidade, representativa, 

identificação com a marca do 

produto que pretendem comprar. 

Acontece que os famosos 

costumavam aparecer apenas na 

televisão, nas revistas ou nos 

cinemas, eram distantes, sempre 

estavam arrumados, bonitos e ricos, 

diferente da realidade do geral, 

assim, a identificação era mais 

complicada. Além de que, as 

celebridades costumam (e 

costumavam) estampar diferentes 

peças publicitárias para diversas 

empresas ao mesmo tempo, Ivete 

Sangalo, por exemplo, já “vendeu” 

sua imagem para Koleston, Mega 

Sena, VIVO, Schin, Bombril, Gillette 

Venus, Nivea, Supermercado 

Guanabara... isso faz com que o que 

ela fale sobre o produto perca 

credibilidade, você não acredita que 

ela realmente bebe Schin, fala com 

um celular da rede telefônica VIVO 

ou compre seu creme Nivea no 

Supermercado Guanabara, aliás, 

podemos até lembrar dela em 

alguma propaganda legal, mas, 

temos dificuldade de lembrar sobre 

qual produto ela se referia de fato.  

Outro ponto a ser discutido é que as 

celebridades não ajudam a marca a 

atingir um público específico. Quase 

todo brasileiro conhece e gosta de 

Ivete Sangalo, portanto, ao fazer uma 

propaganda da Schin com ela, a 

empresa está conversando e 

anunciando seu produto para o 

Brasil todo, não necessariamente ao 

seu público alvo - os consumidores 

de cervejas mais econômicas. Ser 

anunciado para o país inteiro é bom, 

não me entenda mal, porém é mais 

caro e menos efetivo do que anunciar 

diretamente para os seus possíveis 

consumidores. De que adianta falar 

sobre o quanto sua cerveja é boa 

para um menino menor de dezoito 

anos ou para uma senhora religiosa 

que não ingere bebidas alcoólicas?   

Como já falei aqui, os 

influenciadores têm uma “conexão” 

com seu público, falam diretamente 

com quem quer lhe ouvir, com quem 

acredita e segue o que ele fala, 

então, por que não aproveitar esse 

diálogo para inserir um produto?  

Exemplificando, se Mariana Saad 

tem um canal no Youtube com 

tutoriais de maquiagem com mais de 

1,5 milhões de inscritos e um perfil 

no Instagram que traz dicas de 

beleza para mais de 2,7 milhões de 

seguidores12, por que não pagar a ela 

para falar do seu produto de 

maquiagem? Olha, querido leitor, 

você pode até não saber quem é 

Mariana Saad e conhecer muito bem 

a Ivete Sangalo, mas se você não se 

interessa muito por maquiagem, não 

quer aprender truques de beleza e 

não é vaidoso ao ponto de 

desembolsar um valor significativo 

em um produto de cuidado facial 

porque seria interessante gastar 

mais dinheiro simplesmente para te 

alcançar?   

                                                           
12 Dados de 2019 
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Na maioria das vezes, ao contratar 

um creator para falar do seu 

produto, a empresa tem apenas o 

custo do contrato com a pessoa em 

questão. Já que ele certamente é 

conhecido por se comunicar com um 

conteúdo único, por engajar sua 

audiência com uma voz autentica e 

por fazer das redes sociais sua sua 

ferramenta de se fazer ser visto e 

ouvido. Dessa forma, não é 

necessário desembolsar para 

cenário, figurino, roteiro, emissoras 

de TV ou rádio... a campanha tem, 

portanto, um custo relativamente 

baixo, isso, automaticamente 

garante um ótimo retorno de 

investimento (o famoso ROI). 

A tendência é humanizar a marca, é 

aproximá-la do público de uma 

forma orgânica, quanto mais natural 

e verdadeira a propaganda soar, 

maior credibilidade terá, afinal, as 

pessoas acreditam muito mais em 

alguém contando sua experiência 

pessoal com o produto, do que no 

próprio vendedor do produto lhe 

convencendo que é bom. 

 Isso, por um acaso, nos leva para 

outro ponto positivo: ao contratar 

um formador de opinião para falar 

da sua marca, não tem como a 

publicidade “cair para o spam” ou 

“pular anúncio”. Pois, o público do 

influenciador realmente quer ouvir o 

que ele tem a dizer, portanto, ao 

clicar em sua história do Instagram 

ou em um vídeo no Youtube, ele 

realmente está interessado, ele 

escolheu ver o conteúdo. Se Mariana 

diz que vai usar tal rímel porque está 

apaixonada pelo alongamento que 

ele dá e, ela realmente usa no 

tutorial de maquiagem, o internauta 

não vai pular o vídeo e bloquear o 

anúncio, pois o anúncio faz parte do 

conteúdo que ele quer ver.  

Para concluir, mesmo que a 

conversão não seja imediata, em 

outras palavras, mesmo que o 

internauta não compre a mercadoria 

de imediato, ela passa a conhecer a 

empresa, olha o perfil da marca, 

busca saber se outras influencers 

que segue também usam ou ao 

menos falaram sobre o produto. 

Independente da compra ser 

realizada ou não, o tráfego aumenta 

e a empresa ganha notoriedade. É o 

que chamamos de funil de vendas, 

um caminho de ações que os 

consumidores percorrem até 

comprar o produto. 

Contudo, vale a pena lembrar que 

assim como as celebridades, os 

influenciadores estão vendendo sua 

imagem a uma marca e, como já foi 

dito, hoje somos o que mostramos 

ser. Portanto, se por um acaso a 

imagem do criador de conteúdo 

contratado for afetada por algo dito 

ou mostrado por ele, pode afetar 

diretamente na imagem da marca.   

Em 2018, o youtuber e influencer 

Júlio Cocielo, dono do até então 5º 

maior canal de vídeos do Youtube no 

Brasil, o CanalCanalha, passou a 

perder inscritos e contratos 

publicitários após fazer um 

comentário racista sobre o jogador 

Kylian Mbappé. Aliás, logo depois 

desse comentário, começaram a 

divulgar outros tuites antigos de 

cunho racista escritos por ele. Atores 

como Giovanna Ewbank e seu 

marido, Bruno Gagliasso, chegaram 

a fazer campanha de boicote a 

Cocielo; marcas que o patrocinavam 

como Bob’s e Submarino se 

pronunciaram publicamente dizendo 

que repudiavam o ato e que 
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tomariam as medidas necessárias... 

Com tamanha repercussão negativa, 

Julio resolveu se pronunciar e fazer 

um vídeo pedindo desculpas, 

afirmou, inclusive, que não fazia o 

vídeo por estar perdendo contratos 

com as marcas, mas sim, por estar 

envergonhado. 

Entendendo um pouco 

sobre como funciona o 

mercado de identidades 

Como disse, hoje, já existem 

agências especializadas em 

marketing digital e em 

gerenciamento de carreiras de 

influenciadores digitais. Comumente, 

elas fazem o gerenciamento das 

redes sociais, analisam os dados de 

relevância ou do retorno de 

investimento e, claro, fazem a ponte 

da marca com o influencer, buscando 

sempre aquele que melhor conversa 

com a campanha em questão.  

Contudo, independentemente de 

existir uma agência mediando a 

contratação, é necessário que todos 

os envolvidos na proposta (marca 

contratante, influenciador e a 

agência), conheçam algumas 

métricas que lhe permitem 

“quantificar” a influência do creator. 

Podendo, assim, precificar seu valor 

de mercado. 

Para que os valores da campanha 

sejam esclarecidos é necessário ter 

uma perspectiva de audiência que 

será gerada, dessa forma, dados são 

analisados e os criadores de 

conteúdo dispõem seu famoso 

“midiakit”. Muitas das informações já 

são dadas pelas próprias rede 

sociais, o Instagram, por exemplo, 

fornece informações sobre as 

impressões, o alcance, os 

compartilhamentos e os salvamentos 

das publicações, assim como os 

índices primários: curtidas e 

comentários. Com esses dados em 

mãos, algumas análises podem ser 

feitas, como por exemplo a UX ou a 

KPI. 

UX é a sigla originada do inglês, User 

Experience, traduzindo de maneira 

literal: experiência do usuário. É o 

estudo realizado pelos designers de 

UX quando quer criar um novo 

serviço ou realizar a manutenção e 

gerenciamento do que já está sendo 

realizado. Através de entrevistas com 

usuários/clientes, com a equipe da 

empresa e do benchmarking13, 

realiza-se um levantamento de dados 

sobre a própria empresa e o 

mercado, o profissional consegue 

mensurar a utilidade, a facilidade de 

uso e o prazer do consumidor com o 

produto, podendo assim, conquistar 

e fidelizar o mesmo. 

KPI também é uma sigla referente a 

um termo inglês: Key Performance 

Indicator, algo como: indicador chave 

da performance. É uma métrica 

importante (pode ser dada por um 

número ou um percentual) que mede 

se uma ou mais ações estão 

efetivamente atendendo aos objetivos 

propostos pela organização, ou seja, 

medem a performance de cada 

objetivo.  

É importante salientar que muitos 

criadores de conteúdo e empresas, 

por amadorismo, se apegam a 

indicadores de vaidade como 

comentários, curtidas ou 

compartilhamentos. Bom, eles não 

dizem muita coisa, você pode ser 

                                                           
13 Prática das empresas de processar 
métricas e práticas de outras companhias, 

como qualidade, tempo e custo 
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compartilhado por muitos, mas se 

esse público não for um público com 

potencial de compra (por exemplo) 

não há de valer muito.   

O tráfego, o custo de aquisição por 

lead, a taxa de conversão e a receita 

por compra são alguns exemplos de 

pontos básicos a serem analisados, 

outras métricas podem, ainda, dar 

suporte e mostrar as causas de 

alguns desses números em questão, 

como por exemplo assinantes de 

newsletter, visitas recorrentes, 

origem do tráfego (orgânico, pago, e-

mails, email, off-line....).Enfim, para 

deixar claro, KPI é uma métrica de 

importância para poder analisar 

suas campanhas e objetivos. 

 Ao estudar a origem do tráfico e 

perceber que a maior parte do seu 

público veio por conta de uma 

indicação de uma influenciadora e, 

certa porcentagem significativa dele 

se converteu em consumidores do 

seu produto, você terá noção de 

quanto essa campanha com a creator 

foi efetiva, quanto cada comprador 

lhe custou... ferramentas o suficiente 

para criar outras campanhas ainda 

mais eficientes. 

Além dessas análises, existe também 

um outro estudo, o ROI -  coeficiente 

do retorno de investimento. Para 

resultarmos nesse coeficiente 

usamos a fórmula: [(receita-

custo)/custo] X 100, dessa forma, a 

empresa tem como saber exatamente 

o quanto de dinheiro está perdendo 

ou ganhando com as ações e 

investimentos. Com o resultado em 

mãos é possível entender como um 

influenciador ajudou a empresa a 

ganhar notoriedade ou a diminuir o 

custo de aquisição de um cliente por 

exemplo. 

Brandings Voices  
 

Cada publicação tem métricas o 

suficiente para avaliar o alcance e a 

relevância da personalidade exibida, 

tendo, inclusive, oportunidades de 

moldá-la de acordo com o que o 

público gosta. Muitas vezes, os 

criadores de conteúdo deixam de ser 

o que são e passam a ser o que o 

público quer que sejam, o que lhes é 

rentável.   

Com isso, podemos dizer que a 

identidade passou a ser tratada 

como a branding voice de cada um, 

cada pessoa passou a ser uma 

empresa, passou a se dar valor no 

sentido literal, a cobrar pelo o que 

fala e para isso, passou a ter uma 

voz e uma forma de falar especificas. 

Em 2018, a Forbes publicou um 

artigo “10 Golden Rules Of Personal 

Branding”, ao lê-lo temos das top dez 

regras de uma marca pessoal, dicas 

que vão de “siga um exemplo de 

sucesso” à “seja genuíno”, parece até 

meio contraditório, não? 

Um exemplo bem claro dessa 

perspectiva no Brasil é Felipe Neto, 

que começou sua carreira de 

Youtuber criticando temas que 

considerava relevantes, usando um 

linguajar agressivo, de baixo calão e 

de uma forma “sincera”, apenas com 

a câmera apoiada em um tripé, 

refletida em seus óculos escuros 

(acessório que acompanhou o 

figurino usado por anos pelo 

Youtuber) e o cenário seu próprio 

quarto com alguns quadros ao 

fundo. Em um dos seus vídeos de 

sucesso na época, criticava meninos 

que “eram coloridos”, usavam roupas 

coloridas e pintavam os cabelos.  
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No entanto, após, uma grande 

pesquisa de público, investigando o 

que funcionava ou não no Youtube, 

resolveu repaginar totalmente o seu 

canal. Em 2016, seus vídeos 

passaram a ser voltados para o 

público teen, com vídeos diários de 

entretenimento infantil. Passou, 

inclusive, a fazer desafios; caso o 

vídeo atingisse uma marca de 

visualizações ou de comentários ele 

pintaria o cabelo de alguma cor 

específica. Pois bem, dessa forma 

Felipe passou por cabelos de várias 

cores, na verdade, chegou a ter cinco 

cores em um único penteado. 

 Bom, ele pode ter mudado sua 

persona, mas de fato as pesquisas 

funcionaram, o jovem de 29 anos já 

tem sua própria mansão na Barra da 

Tijuca, uma empresa que gerencia 

mais de 5mil canais de vídeo e, ao 

criar um canal juntamente com seu 

irmão Luccas Neto, voltado apenas 

para o público teen, bateu o recorde 

do site e teve mais de um milhão de 

inscritos em menos de 24 horas. 

Ao se tornar uma empresa, postar 

com frequência, constância, com 

uma identidade visual adequada... 

são questões profissionais, logo, a 

curadoria das postagens se torna 

ainda mais essencial, ou seja, 

voltemos a falar da vida relatada 

como uma espetáculo: identidade se 

fragmenta e os relatos das 

experiências vividas não são tão 

genuínos assim, e sim, versões 

filtradas, editadas pelo Facetune, 

Lightroom ou Photoshop14. Na 

verdade, passamos a viver as 

experiências apenas para o 

compartilhamento, a empresas se 

esforçam para ter algum ambiente 

“instagramável”, lojas e ambientes 

com paredes legais o suficiente para 

fazer parte do cenário do “look do 

dia”, restaurantes com comidas 

coloridas e enfeitadas o suficiente 

para receberem um clique antes 

mesmo da primeira garfada.  

Não é à toa que a venda dessas 

versões idealizadas passou a ser 

uma das causas da doença do 

século, a ansiedade. Em 2017, a 

instituição de saúde pública do 

Reino Unido, Royal Society for Public 

Health, em parceria com o 

Movimento de Saúde Jovem fizeram 

                                                           
14 Aplicativos de edição de foto. 

uma pesquisa chamada 

#StatusOfMind sobre os efeitos 

positivos e negativos das redes 

sociais sob os jovens. Segundo o 

estudo, o Youtube foi a plataforma 

menos nociva, já o Instagram, seria 

um dos piores para a saúde mental 

dos jovens.  

Research suggests that young 

people who are heavy users of 

social media - spending more 

than two hours per day on 

social networking sites such 

as Facebook, Twitter or 

Instagram - are more likely to 

report poor mental health, 

including psychological 

distress (symptoms of anxiety 

and depression). Seeing 

friends constantly on holiday 

or enjoying nights out can 

make young people feel like 

they are missing out while 

others enjoy life. These 

feelings can promote a 

‘compare and despair’ attitude 

in young people. Individuals 

may view heavily photo-

shopped, edited or staged 

photographs and videos and 

compare them to their 

seemingly mundane lives. The 

findings of a small study, 

commissioned by Anxiety UK 

supported this idea and found 
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evidence of social media 

feeding anxiety and increasing 

feelings of inadequacy 

(#StatusOfMind, RSPH) 

Segundo a pesquisa, jovens que 

passam mais de duas horas por dia 

nas redes sociais tem maior 

probabilidade de desenvolverem 

distúrbios de saúde mental, como o 

estresse psicossocial, a ansiedade ou 

depressão. Considerando que, os 

brasileiros passam em média 3 horas 

e 34 minutos dos seus dias 

navegando nas redes sociais15, mais 

tempo do que a média global, 

certamente, jovens brasileiros estão 

realmente estressados e ansiosos.  

Em 8 de novembro de 2017, Sean 

Parker, o primeiro presidente do 

Facebook, se declarou opositor das 

redes sociais, em um evento da 

empresa Axios, na Filadélfia. Ele 

explicou que, para conseguir prender 

a atenção do internauta nas redes 

sociais, era necessário dar certas 

descargas de dopaminas no cérebro, 

pequenos instantes de felicidade, 

                                                           
15 Dados da pesquisa Global Digital 2019, 
realizada pela agência We Are Social, já 

citada aqui nesse estudo. 

para isso, criaram as curtidas nas 

publicações, explorando, assim, a 

vulnerabilidade humana. Ainda 

segundo Parker, os inventores disso, 

tanto ele, quanto Mark Zukerberg ou 

Kevin Systrom (um dos fundadores 

do Instagram) sabiam que poderiam 

causar consequências negativas, 

mas mesmo assim o fizeram. Não 

sendo o bastante, ainda disse uma 

frase polêmica em seu discurso que 

chamou atenção de todos que lhe 

escutavam; “só Deus sabe o que isso 

faz nos cérebros das crianças”. 

Além do FoMO (Fear of Missing Out), 

ou melhor, o medo de estar perdendo 

algo, e do Cyberbulling, o 

perfeccionismo atrelado a 

insegurança também são questões 

de peso nas causas de tamanha 

ansiedade e depressão diante as 

redes sociais. 

A “vida perfeita” vendida nas redes 

sociais, faz com que ocorra uma 

cobrança maior de si mesmo para 

que sua vida seja tão perfeita e 

interessante quanto as que estão 

sendo compartilhadas. Uma 

cobrança pessoal para que seu corpo 

seja tão bonito quanto os de Bruna 

Marquezine ou Alexis Ren, para ter 

dinheiro o suficiente para comprar o 

tênis da moda que as fashionistas 

Thassia Naves ou Camila Coelho 

estão usando, para conhecer Bali ou 

Nova Zelândia com fotos tão bonitas 

quanto as de Ellie Bullen, para ter 

uma vida tão legal quanto a de 

Jamie O’Brien, e isso claro! Antes de 

completar 23 anos de idade, assim 

como Jay Alvarrez!16 

Expectativas irreais estão sendo 

vendidas com fórmulas de secretas 

de sucessos divulgadas por 

inúmeros coachs milionários que 

resolveram compartilhar um pouco 

da sua sabedoria singular com os 

seguidores do Instagram e com um 

pacote perfeito de presets17 de 

Lightroom para suas fotos ficarem 

tão bem editadas como as dos 

fotógrafos profissionais.  

O ponto é que para alguns, o feed 

das redes sociais deixou de ser um 

passatempo confortável para ser um 
                                                           
16 As personalidades citadas são conhecidas 

mundialmente.  
17 Presets são configurações pré-editadas 

para fotos. São filtros de fotos criados por 
fotógrafos ou influenciadores famosos que 

disponibilizam ou vendem.  
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lembrete diário de como você poderia 

ser ou estar melhor, mesmo que, na 

realidade, todos compartilhem da 

mesma insegurança.  

Por trás das telas iluminadas com 

fotos sensuais e perfeitas, estão 

todos “no mesmo barco”, solitários e 

ansiosos.  

 Geração Z e sua relação 

com o Mercado de 

Identidades 
 

A boa nova é que a Geração Z, Nativa 

Digital, tem uma relação mais 

otimista com a rede social, diria até 

mais conservadora em alguns 

aspectos. Principalmente quando se 

trata de privacidade, muitos dos 

jovens já saíram do Facebook18 ou 

preferem manter suas contas no 

Instagram fechadas  

Na verdade, privacidade é o assunto 

da vez. Segundo Kevin Roose, 

colunista da NYT Magazine, as 

palavras “privado” e “privacidade” 

                                                           
18 Apenas em 2017 a rede social perdeu 1,4 
milhão de usuários entre 12 e 17 anos, três 

vezes mais que analistas previam. 

foram usadas 95 vezes só na 

primeira hora do F819. Ele não 

estava brincando, segundo Mark 

Zukerberg as três áreas de 

comunicação on-line que mais 

crescem são mensagens privadas, 

grupos e histórias. Mark ainda 

afirmou que "Em 2019, esperamos 

que a quantidade de Histórias 

compartilhadas supere em número a 

quantidade de postagens do feed 

compartilhadas." Portanto, medidas 

como reformulação do feed, 

integração de grupos, e tornar o 

messenger como centro de todo 

compartilhamento com amigos serão 

tomadas para que a rede social seja 

considerada mais segura e que 

relações de privacidade se 

mantenham.  

A inclinação é que os jovens prefiram 

a lógica dos posts efêmeros dos 

stories, aqueles que somem após 24 

horas. É como se estivessem 

reivindicando a estética do feed 

perfeito, com fotos em tons claros e 

uma paleta perfeita. Quando se trata 

de autenticidade, não é fragmentar e 

                                                           
19

 Conferência anual dos desenvolvedores do 

Facebook 

fazer uma curadoria do que postar, 

mas de fato mostrar o que é e o que 

acredita. Não é vender o que 

supostamente é, mas de fato, ser o 

que é.  

Por sinal, os nativos digitais 

acreditam e levantam bandeira para 

muitas campanhas, portanto, não é 

à toa que todo mundo parece ter 

sempre algo a dizer. Um textão pro 

Facebook ou uma história para 

contar nos stories do Instagram. A 

tendência, no entanto, não é que 

necessariamente o nativo digital 

tenha que dizer aos quatro cantos do 

mundo tudo que pensa, mas sim, 

preferir algo mais intimista. Já estão 

valorizando muito mais o nicho, os 

micros influenciadores e suas 

“tribos” do que os ídolos que fogem 

da sua realidade. Enxergam seus 

amigos e seguidores como uma 

construção de comunidades e não, 

oportunidades de audiência e 

alcance. 

Os nativos digitais cresceram 

recebendo feedbacks das suas 

publicações, a inclinação otimista é 

que haja um desapego da validação 

online em massa. Saturados de tanta 
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informação, exageros e supérfluos, 

passaram a validar mais a qualidade 

do que a quantidade. Querem 

representar e, não mais serem 

representados, logo, não é a maior 

quantidade de curtidas lhe interessa, 

mas sim, quem está curtindo seu 

post.   

Inclusive, falando sobre curtidas, 

outra mudança que está sendo 

estudada em 2019 pelo Facebook, é 

esconder os números de likes das 

publicações do Instagram. A ideia é 

justamente para diminuir a pressão 

pela questão quantitativa das 

curtidas e ajudar, assim, a combater 

a ansiedade e o cyberbullying. 

 As opiniões são controvérsias, mas 

há quem acredite que essa mudança 

além de ajudar na ansiedade, vai 

ajudar na criação de conteúdos 

criativos. Oras, se seu poema tem 

menos curtidas do que sua foto no 

espelho, a propensão é que você se 

molde conforme o público e passe a 

postar mais foto no espelho do que 

poemas, certo? Contudo, com o 

número de curtidas escondidos, a 

intenção é que você seja mais 

estimulado criativamente, de forma 

mais experimental e menos 

idealizada, e assim, não fique inibido 

a postar os poemas com medo de 

não ter audiência necessária.  

Os nativos digitais não querem ser 

Personal Brands, com identidade 

visual bem delimitadas as vendendo 

e explorando, eles gostam da fluidez 

das suas identidades e acreditam 

que isso é o que são, como disse, 

Massimo Canevacci em uma 

entrevista: multidíviduos.  

O formativo da cultura 

industrial, que consiste em 

elaborar uma identidade 

sempre idêntica a si mesma, 

não funciona mais. Na 

cultura digital, as identidades 

não são fixas, mas flutuantes. 

O conceito de multivíduo 

modifica o conceito clássico 

de indivíduo — palavra de 

origem latina que, por sua 

vez, traduz a palavra grega 

atomom, cujo significado é 

indivisível. O multivíduo é um 

sujeito divisível, plural, fluido. 

Ubíquo. Um mesmo sujeito 

pode ter uma multiplicidade 

de identidades, de "eus", e 

assim multividuar a sua 

subjetividade. (CANEVACCI, 

2013) 

Ao se entenderem como multivíduos, 

fluídos e plurais, compreendem que 

a verdade é tão alternativa que talvez 

tenha deixado de existir. Há, 

portanto, uma multiplicidade 

atrelada a uma libertação de ser 

quem você quer ser, 

consequentemente, o fim da 

massificação, da classificação, da 

normatização. 

 Hoje, é jovem quem tem “alma” de 

jovem, quem vive como um jovem, 

não necessariamente apenas aqueles 

dentro de uma determinada faixa 

etária, não existe mais uma idade 

limitante para juventude. Assim 

como, a classificação social está 

mais complexa, nos dias atuais, o 

sujeito não precisa ser rico para usar 

um objeto de valor, existem 

aplicativos que lhe dá acesso ao 

produto desejado pagando apenas 

pelo aluguel dele.   

O fim da classificação é, 

consequentemente, levantar a 

bandeira para a neutralidade. Tudo é 

discutível, cada um tem seu gosto, 

sua forma de pensar e vestir, cabe a 

nós, apenas, respeitar.  
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Ainda falando sobre os 

multidíviduos, Massimo conclui que: 

Um dos sintomas disso é a 

ideia de gênero. O feminino e 

o masculino já não são mais 

percebidos como uma divisão 

definida biologicamente. O 

gênero é visto como uma 

construção cultural que não 

comporta mais uma lógica 

binária, dualista. Entende-se 

que é possível ter uma 

multiplicidade de experiências 

sensuais eróticas. 

A moda é outro exemplo: o 

multivíduo não se identifica 

por um estilo de moda 

específico, único. Ele modifica 

seus estilos de acordo com os 

diferentes contextos em que 

se encontra. Isso impõe 

grandes desafios para o 

estudo da moda, que não 

deve mais ser tomada como 

algo que manipula, pois cada 

multivíduo escolhe elementos 

diferenciados e, a partir disso, 

cria sua própria performance. 

 

Entenda, o jovem ainda quer se 

sentir pertencente a um grupo, ainda 

zela pelo sentimento de 

pertencimento, porém, não quer se 

moldar às regras pré-estabelecidas 

que não concorda. Dessa forma, ao 

invés de se encaixar para ser algo, 

passa a criar novos conceitos que lhe 

incluam, se antes a sigla era LGBT, 

hoje é LGBTQ+ ou LGBTQIA.  

Se esses assuntos, hoje, são bem 

discutidos é graças à internet e às 

redes sociais. Ao ouvir e debater 

temas importantes como esses, 

encoraja pessoas a serem o que são, 

a se assumirem e a divulgar suas 

experiências, criando um looping 

infinito de pessoas que se encorajam 

e inspiram. Essa é a real 

importância dos influenciadores e o 

porquê de os micros-influenciadores 

serem o futuro dos formadores de 

opinião.  

São questões de empatia e 

colaboração. Não é se sentir próximo 

de uma pessoa apenas por 

acompanhar seu dia a dia, mas sim, 

se sentir próximo a uma pessoa 

porque interage e troca experiências 

com ela, são relações ainda que a 

distância, ou apenas mediadas por 

meios digitais, reais. Já que são 

acostumados a viver em uma 

amálgama do real com virtual desde 

que nasceram, não têm dificuldades 

para criar laços afetivos com pessoas 

ou coisas que só conheceram 

virtualmente, viver em uma 

sociedade com sobreposições de 

camadas online e off-line não é (e 

nunca foi) uma novidade ou desafio 

para esses jovens.   

Acostumados desde cedo com essa 

realidade, ganharam a expertise de 

notar facilmente os problemas nas 

publicações supostamente perfeitas, 

talvez seja uma parede que está torta 

por conta do Facetune mal feito, um 

sorriso falso ou uma propaganda 

mal elaborada. Ao crescer rodeado 

desses posts, os jovens da Geração 

Z, zelam pela transparência. Não só 

na publicidade, nas postagens, nas 

relações, mas também no mercado. 

Se a verdade não existe, é apenas 

subjetiva, por que não ser honesto 

nas intenções? Deixar claro seus 

objetivos e seus conceitos é uma 

questão de valores e princípios.  

Diferente do que os mais 

conservadores defendem, de que a 

tecnologia e suas plataformas 

digitais são tóxicas e alimentam 

apenas relações superficiais, os 
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jovens enxergam que se você for 

honesto com suas intenções, 

opiniões e publicações, nada muda 

se é uma realidade virtual ou não.  

Uma exemplificação disso são as 

bonecas digitais que influenciam 

milhares de pessoais reais. A modelo 

digital Shudu (@shudu.gram) conta 

com mais de 170 mil seguidores no 

seu perfil do Instagram, assim como 

a Miquela (@lilmiquela) que conta 

com nada menos que 1,5 milhões de 

seguidores no seu perfil do 

Instagram. Elas não são reais, mas 

de certa forma, são honestas. Seus 

corpos magros e peles perfeitas são 

aceitas justamente por não serem 

reais, não causam ansiedade ou 

comparações, pois são digitais, 

programadas para serem perfeitas e 

seus seguidores sabem disso. Se, 

hoje, o indivíduo posta para ser 

visto, para ter a certeza de que 

“existe”, não tem como negar, então, 

que essas bonecas existem e podem 

realmente influenciar milhares de 

pessoas, certo?  

Além de apenas mostrar suas 

campanhas publicitárias, Miquela 

ainda consegue ultrapassar algumas 

barreiras entre o “real” e “virtual”, 

em 2018 lançou um single Not Mine, 

que foi um dos mais tocados no 

Spotify20. Sem deixar de contar que a 

boneca digital também usa sua 

plataforma para apoiar causas 

sociais como Black Lives Matter e 

uma organização chamada Black 

Girls Code, que oferece aulas de 

tecnologia para meninas “de carne e 

osso”. 

Ser honestos com seus princípios vai 

além da transparência por simples 

autenticidade, cria afinidades do 

consumidor com a marca. A busca 

pelo produto perfeito passa a ser 

como uma busca por relações, como 

se fosse a busca por um “match” 

perfeito das reais motivações de 

ambos. O desejo pelo objeto se cria 

justamente sobre a honestidade e a 

transparência da marca, produzindo 

assim, um engajamento 100% 

orgânico. O funil de vendas (já citado 

aqui nesse estudo) é levado muito 

mais a sério, o consumo se torna 

muito mais consciente, a intenção e 

a avaliação são melhores pensadas 

                                                           
20

 Serviço de streaming de música 

mundialmente conhecido 

quando se tem causas e 

consequências a serem 

consideradas.  

Ao saber de onde vem o produto, 

quanto ele custa, quanto é pago à 

mão de obra e qual o lucro obtido; a 

sensação de comunidade é gerada, e 

dessa forma, o consumidor sente que 

é relevante para empresa, por isso, 

tem a possibilidade de discutir e 

participar das tomadas de decisões. 

Não é estranho, hoje em dia, ver 

empresas abrindo as portas para 

workshops, palestras, bate papos ou 

simplesmente mostrar como é 

fabricado seu produto.  

Essa inclinação dos nativos digitais 

para a tomada de posição social não 

veio do nada, eles cresceram em um 

meio digital em que as distâncias e 

os fusos horários não são 

empecilhos. A geração Z tem o 

mundo como seu lar. A cultura e o 

estilo de vida no Brasil já não são tão 

diferentes quanto de um jovem da 

mesma idade nos Estados Unidos ou 

na Argentina. Por isso, as 

responsabilidades ambientais e 

sociais se tornam ainda mais 

importantes para eles. Diante a 
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tantos avisos sobre aquecimento 

global, pobreza mundial, trabalho 

escravo ou guerras sociais, a geração 

está disposta a enfrentar as 

consequências dos seus hábitos de 

consumos e fazer o possível para 

torna-los menos nocivo para o meio 

social.  

Não estou dizendo que a geração Z é 

a geração que vai nos salvar do triste 

fim do mundo, que vai acabar com o 

aquecimento global, fome e 

preconceitos. Sinto em compartilhar 

do mesmo sentimento que você, de 

que estamos muito longe desse 

paraíso, mas a geração Z é sim um 

ponto de esperança. Mesmo que com 

pequenos atos diários adotados pelos 

jovens, os benefícios são muitos.  

Deixe-me trazer um exemplo que 

possa te fazer acreditar nessa ideia: 

Bom, após entender o mal que o 

plástico pode causar no mar e na 

biodiversidade marítima, não foi um 

ato extremamente difícil para os 

nativos digitais pararem de usar 

canudos e lutarem para que a 

sociedade entrasse nessa onda com 

eles. Antes mesmo que as prefeituras 

aprovassem as leis proibindo o uso 

dos canudos, os próprios jovens 

começaram a empreender vendendo 

alternativas ecológicas para sugar os 

sucos ou quaisquer outras bebidas. 

No Instagram, inúmeras marcas 

como a Ecanudos nasceram, com o 

intuito exclusivo de comercializar 

canudos de inox ou de vidro com a 

escovinha própria e lançaram 

consigo a ideologia da preservação 

ecológica mesmo em atos mínimos. 

Tomando proporções maiores, 

empresas mundiais também vêm se 

preocupando mais com as questões 

sociais e ecológicas. Voltando ao 

assunto da identidade múltipla e ao 

fim da normatização e da 

classificação, marcas como a GAP, 

estão lançando coleções genderless, 

ou seja, unissex, afim de empoderar 

garotas a serem o que quiserem, 

desde skateboarders ou dançarinas 

(como foi o caso da coleção da marca 

em parceria com a apresentadora 

Ellen Degeneres) ou de incluir 

pessoas que simplesmente não se 

identificam com o sistema binário de 

gêneros.   

Para fechar essa sequência de cases, 

é válido trazer também a campanha 

da linha de beleza da Gucci, que ao 

apresentar os batons da coleção 

Rouge à Lèvres Satin, trouxeram 

sorrisos mais próximos da realidade, 

com imagens de extrema qualidade, 

nas quais são possíveis notar marcas 

nos rostos ou pelos nos buços e 

sorrisos extremamente reais, com 

dentes separados, amarelados, tortos 

ou, no caso da modelo negra, com a 

gengiva mais escura.  

A realidade pode ser relatada o 

tempo todo pelos nativos digitais, 

não há problemas para eles em 

exibir suas vidas pessoas, a questão 

é não fazer delas um show, 

fragmentá-las e exibir apenas os 

momentos perfeitos, já que não é o 

que condiz com a realidade vivida. 

Aliás, a chave da saúde mental dos 

jovens da geração Z é viver a 

realidade, lembrando que isso não 

exclui o mundo virtual, já que eles se 

complementam o tempo todo, mas 

exclui sim, as expectativas irreais de 

realidades inventadas ou idealizadas 

o tempo todo.  

A Geração Z passou muito cedo por 

uma crise mundial, portanto, 

cresceu mais pragmática e realista. 
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Além disso, sempre teve muitas 

informações ao seu alcance, o que 

lhe garantiu um sentimento de 

autossuficiência, assiste desde cedo 

tutoriais sobre qualquer assunto que 

lhe interesse. 

Essa geração vê a rede como um 

espaço para compartilhar a vida e 

não como um palco, entende que 

tem poder de “criar” seus próprios 

feeds, seguindo perfis que realmente 

tenha algo a lhe acrescentar e ser 

útil, levanta a bandeira de que é a 

uma plataforma cada vez mais 

atrativa para aqueles que estão 

dispostos a ser ativo na vida cívica e, 

eles estão sim dispostos a serem 

ativistas! 

Não só customizam a foto do perfil 

do Facebook com bandeiras que 

apoiem causas ou postam textões 

afim de likes, não! Os jovens da 

Geração Z têm coisas a serem ditas, 

gostam de ter opiniões sobre quase 

tudo, mas acima disso, querem 

debater, estão dispostos a aprender, 

não aceitam tudo que lhe é dito 

pelas televisões ou rádios, buscam 

tirar suas próprias conclusões.  

Isso é um ponto positivo e nos leva a 

ter uma visão mais otimista sobre o 

futuro, principalmente quando se 

trata de política, os ativistas digitais 

estão quebrando (mesmo que em 

passos lentos) o controle corporativo 

da infraestrutura das mídias. Com a 

internet, há uma tendência para um 

relacionamento mais direto entre os 

candidatos e os cidadãos como o 

professor de Havard, John Palfrey, 

fala em seu livro “Nascidos na Era 

Digital: Entendendo a Primeira 

Geração de Nativos Digitais” 

Não é apenas o 

relacionamento com os 

candidatos que está mudando 

na era digital, mas também o 

relacionamento dos cidadãos 

com a mídia de maior 

prestígio – e um com o outro. 

As tecnologias digitais 

possibilitam um 

relacionamento mais 

interativo entre as pessoas e a 

mídia. Graças às tecnologias 

da internet, são apresentadas 

aos Nativos Digitais, e a 

outros, oportunidades quase 

constantes de estabelecer um 

relacionamento mais ativo 

com a informação – não só 

aceitando passivamente o que 

é divulgado através do rádio e 

da televisão, mas se 

envolvendo com ela e a 

recriando de maneira 

intrigante e criativa. O 

resultado pode ser uma 

cidadania mais energizada, 

com vínculos próximos com a 

discussão pública sobre 

política. (John Palfrey, 2011, 

pag.297) 

Longe de mim promover uma 
fantasia, ou acreditar que o mundo 

está ficando às mil maravilhas 
graças a Geração Z, como já disse, 

sei que estamos longe disso. Mas, 
não há como negar que essa 
juventude está assumindo um papel 

exigente, tanto quanto se trata de 
política, como de consumo e de 
mercado de trabalho.  

Mesmo que, como todos os jovens 
em suas épocas, anseiem por 

diversão e entretenimento, eles, mais 
do que nunca, têm ciência de seus 
direitos como consumidores, 

cidadãos, contratantes, e caso, 
tenham alguma dúvida, sabem 

muito bem contar com a ajuda do 
santo Google para pesquisar o que 
quiserem.   

A facilidade de encontrar pessoas 
com gostos e estilos parecidos com o 

seu na Internet é grande, portanto, 
ainda que sozinhos atrás das telas 
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dos smartphones e notebooks, a 
vontade de ver, ser visto e pertencer 

a um grupo só aumenta, assim 
como, a busca pelo sentimento de 
pertencimento.  

É uma geração, portanto, de 
colaboração e de relacionamentos 
(repito, ainda que fluídas).  Os jovens 

já estão acostumados com 
aplicativos para que possam 

colaborar com os outros, informando 
sobre o trânsito em tempo real onde 
tem radar, blitz, engarrafamento, 

batida, entre outras coisas. Assim 
como, estão acostumados a jogar 
vídeo game com vários participantes, 

deixar comentários sobre os 
restaurantes, hotéis, empresas por 

onde passaram ou avaliar 
publicamente os motoristas que lhes 
levaram a algum local. 

Contudo, não pense, querido leitor, 
que ao exigir honestidade, os Nativos 

Digitais se isentam das questões de 
ego, vaidade e status. Como já disse, 
foram habituados a receber 

feedbacks sobre tudo que fazem e 
postam, mesmo que já se sintam 
mais confortáveis em relações aos 

números, não dispensam a validação 
pública. Por conseguinte, se 

importam com a imagem, com o 
status e com seu poder de 
influência, ainda que sua 

perspectiva sob ela seja um nicho 
bem menor e pessoal. 

 

Considerações finais da 

autora 

O desafio é contínuo e, cabe a nós, 

negociar a economia de influência, 
buscando sempre pela honestidade e 
veracidade do que nos é proposto.  

O que nos resta, é aprender a nos 
desconectar quando necessário, a 
viver os momentos não apenas para 

as postagens, mas pelo momento em 
si e, não menos importante, a 

desapegar da constante aprovação 
alheia.  
Afinal, existem maneiras positivas de 

influenciar as pessoas e de usar as 
redes sociais, elas se tornam tóxicas 

se deixarmos. O Instagram, por 
exemplo, dá a liberdade de 
montarmos o próprio feed e, ainda 

estuda o que gostamos de ver ou 
curtir para nos mostrar publicações 
parecidas.  

Portanto, se a rede social tem sido 
um ambiente tóxico e superficial 

para você, basta dá uma olhada em 
quem você, caro leitor, anda 
seguindo. Talvez, sejam pessoas que 

nada lhe acrescentam, porém não se 
preocupe! O que não falta nesse 

universo digital de personalidades 
são perfis com conteúdo único, 

interessante e que muito têm a dizer 
– com propriedade. 
Por fim, espero que possamos 

sempre aprender com as gerações 
que estão por vir e trocar 
ensinamentos com as mais antigas. 

Que nossa vida seja muito mais 
troca de experiências do que troca de 

curtidas. 
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