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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever sinais e aspectos estruturantes que indicam 
potencial crise de reputação de empresas, personalidades e instituições em geral em 
redes sociais digitais. Para alcançar o propósito, utiliza o método de estudo de casos 
múltiplos, contemplando oito crises consideradas relevantes e que foram atendidas 
por agências de comunicação especializadas em gestão de crise. A fase de campo 
envolve a realização de entrevistas abertas e aplicação de formulário on-line. A 
seleção dos participantes obedeceu ao critério de presença no ranking das maiores 
agências de comunicação com atuação no Brasil, por faturamento, do Anuário da 
Comunicação Corporativa 2017, publicado pela empresa Mega Brasil. Os resultados 
indicaram como sinais de uma potencial crise de reputação a alta velocidade de 
comunicação e grande volume de informação por recorrência durante o processo de 
propagação de informação em rede social digital. Os aspectos que oferecem as 
condições para a evolução de uma crise são, de forma sequencial: 1) a comunicação 
em rede, intermediada pela tecnologia digital e com suporte de mídia propagável; 2) 
escalada da propagação, impulsionada pela organização da rede, perfis 
propagadores e contexto. Este último engloba motivações pessoais, influência 
social, aspectos de conteúdo, fatores externos que funcionam como aceleradores ou 
redutores da escalada da propagação; 3) Convencimento. A disseminação de 
informações se relaciona com a crise de reputação quando o usuário da rede muda 
sua percepção e se convence do teor da propagação. Para que isto aconteça, dois 
fatores são importantes, a diversificação de fontes e o reforço social promovido por 
relações próximas.  
 
Palavras-chave: 1. Mídia digital 2. Propagação de informação 3. Crise de reputação 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to describe the signs and aspects of a reputation 
crisis scenario in digital social networks. Situations that challenge companies, 
personalities, and institutions in general. To achieve this objective, the study uses the 
method of multiple cases. They are eight considered relevant cases, attended by 
communication agencies specialized in crisis management. The field phase includes 
conducting open interviews and applying an online form. The selection of participants 
followed the presence criteria in the ranking of the largest communication agencies 
operating in Brazil, by revenue, of the 2017 Corporate Communication Yearbook, 
published by the company Mega Brasil. The results indicated as signs of a potential 
reputation crisis the high speed of communication and a large volume of information 
due to the recurrence during the process of disseminating information on a digital 
social network. The aspects that offer conditions for the evolution of a crisis are 1) 
communication networked, intermediated by digital technology and supported by 
propagable media; 2) escalation of propagation driven by the organization of the 
network, propagation profiles and, context. The latter encompasses personal 
motivations, social influence, aspects of content, external factors that act as 
accelerators or reducers of the propagation escalation; 3) Change in perception. The 
dissemination of information dialog with the reputation crisis when the network user 
becomes convinced of the content and, for this, two factors are important: the 
diversification of sources and the social reinforcement promoted by strong 
connections. 
 
Keywords: Digital media 2. Propagation of information 3. Crisis of reputation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

  

A intensa circulação de conteúdo durante a interação das pessoas no 

ambiente digital faz parte de um longo processo de mudanças tecnológicas, sociais 

e de comunicação ocorrido a partir da segunda metade do século passado. Como 

lembra Friedman (2017), vivemos em um tempo de aceleração. O que comunicamos 

rapidamente ganha dimensão antes inimaginável. Isto acontece, em boa medida, 

graças às tecnologias digitais, que passaram a intermediar as interações sociais do 

Século XXI. Com atributos como velocidade, descentralização e possibilidade de 

longo alcance, as tecnologias digitais trouxeram novas perspectivas em relação ao 

tempo e ao espaço e certamente continuarão a desempenhar papel central em 

nossas vidas, sobretudo com os indicativos de mudanças sociais, em decorrência da 

Covid-191. A doença causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 tornou o mundo 

inesperadamente recluso. 

O impacto do distanciamento social levará muito tempo para ser 

integralmente compreendido, dado que no momento deste estudo o mundo ainda 

enfrenta a pandemia. Mas, como era de se esperar, as primeiras observações 

indicam a intensificação do uso das mídias digitais.  

Relatório do Nielsen Total Audience, nos Estados Unidos, aponta que a 

reclusão em casa afetará os hábitos de consumo de mídia, com crescimento 

estimado em quase 60%, e já leva a uma busca por variedade de opções e canais 

de conteúdo (NIELSEN, 2020). Segundo o mesmo estudo, o consumo de mídia nos 

EUA encontra-se em patamares históricos, 12 horas por dia com plataformas de 

mídia. Além disso, “consumidores de todo o mundo estão usando as mídias sociais 

 

1 O vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, surgiu na China, no final de 2019. Em 31 de dezembro 

do mesmo ano, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade 

de Wuhan, província de Hubei, na China, proveniente deste novo tipo de coronavírus, que ainda não havia sido 

identificado em seres humanos. As autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de 

coronavírus em 7 de janeiro de 2020. No dia 30 daquele mês, a OMS declarou que o surto constituía Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização. Em 11 de março de 

2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, pela existência do surto em vários países e 

regiões do mundo. Até 17 de maio de 2020, foram confirmados 4,5 milhões de casos e a morte de 307,4 mil 

pessoas no mundo (OPAS, 2020). 
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para ajudar a impulsionar a conversa e permanecer conectados, informados e 

opinativos” (NIELSEN, 2020).  

As características de interação no ambiente digital impactam as definições 

do que será compartilhado, em especial porque “são redes horizontais, sem a 

intermediação de governos e controles corporativos sobre a comunicação” 

(CASTELLS, 2014, p. 144,145). Jenkins, Ford e Green (2015) se referem a um 

modelo híbrido de circulação de conteúdo determinando como o material é 

compartilhado, com forças de cima para baixo e de baixo para cima.  

Os autores enfatizam a mudança no modelo de distribuição para circulação, 

que é mais participativo. O público deixa de apenas consumir mensagens pré-

construídas e passa a moldar, compartilhar, reconfigurar e a remixar conteúdos de 

mídia “de maneiras que não poderiam ter sido imaginadas antes, e estão fazendo 

isso não como indivíduos isolados, mas como integrantes de comunidades” 

(JENKINS, FORD, GREEN, 2015, p. 13).  

A ausência de controle sobre a disseminação e a ressignificação do 

conteúdo representam um desafio, especialmente quando a informação que circula 

nas redes não é favorável na perspectiva de quem se sente atingido por ela, seja no 

plano pessoal ou profissional. Informação é definida como “toda categorização 

afetiva ou nominal de uma sensação ou um conjunto de sensações” (PERASSI, 

2019, p.28). Segundo o mesmo autor, as informações são produzidas como 

pensamento e podem ser expressas como sentenças de palavras ou produtos 

materiais. Tem maior valor a informação percebida como inusitada ou inesperada. 

(PERASSI, 2017b). 

Independentemente de ser verdadeira, falsa, carecer de confirmação ou 

apresentar mero julgamento de valor, no meio digital a informação pode ganhar 

amplitude e constituir motivo de preocupação. As conversas nas mídias sociais não 

se limitam a uma rede específica, “podem passar de arena em arena e até se 

espalhar para arenas offline” (AUSTIN, 2017, p. 59).  

Diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, como jornais, 

televisão e rádio, no meio digital não há certeza sobre os critérios de interação das 

pessoas. Não é possível prever o alcance das mensagens e o público atingido. Uma 

reclamação poderá ganhar eco e evoluir para uma crise (TAEKKE, 2017).  
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Crise é “uma ruptura com a normalidade [...] um fato negativo [..] que 

extrapola o controle, muitas vezes, e pode afetar o negócio, a segurança, a 

reputação e até a vida” (FORNI, 2017, p. 4). Crise de reputação é “um grande evento 

com potencial de ameaçar a percepção e as estimativas coletivas do público de 

interesse” (SOHN; LARISCY, 2014, p. 24).  

Para entender a disseminação de informação negativa em redes sociais, a 

presente pesquisa busca conhecer seus sinais e aspectos estruturantes. O termo 

“sinal” “indica algo meramente expressivo, ou seja, que pode ser percebido por 

sentidos ou sensores” (PERASSI, 2017a, p.16). E compreende-se que a crise em 

questão é a de reputação, conforme apresentado por Sohn e Lariscy. Isto porque a 

ampla disseminação negativa tem o potencial de ameaçar a percepção e estimativas 

do público no ambiente digital. Para fins deste estudo, o conceito não se restringe às 

organizações, abrange qualquer pessoa ou instituição ocupada em cuidar de sua 

reputação pessoal, profissional, institucional ou social. 

Assim, para descrever sinais e aspectos que indicam uma potencial crise de 

reputação durante a disseminação de informação em redes sociais digitais, o estudo 

traz a seguinte questão de pesquisa: 

 

Como identificar uma potencial crise de reputação durante a 

propagação de informação em redes sociais digitais? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Descrever sinais e aspectos estruturantes que indicam uma potencial crise 

de reputação em redes sociais digitais. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Apresentar o contexto digital de ocorrência, identificação e controle de 

crises de reputação pessoal, profissional ou de organizações; 
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2. Identificar sinais recorrentes que indicam potencial crise de reputação 

durante a disseminação de informação em redes sociais digitais; 

 

3. Localizar aspectos estruturantes da propagação que indicam uma 

potencial crise de reputação em redes sociais digitais.  

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

 

No atual contexto de comunicação digital, em que os usuários possuem 

meios e poder para selecionar, produzir e compartilhar conteúdo em diferentes 

plataformas, comentários negativos a uma pessoa ou instituição tornaram-se parte 

da rotina das conversas em redes digitais. 

Lidar com situações deste tipo representa um desafio para quem se sente 

atingido ou tem a responsabilidade de gerenciar o problema. Segundo Bernstein 

(2015), informações prejudiciais na Internet se espalham e são republicadas por 

outros sites ou organizações de notícias, independentemente da precisão. Em 

mídias sociais, as pessoas adquirem e compartilham informação e desinformação 

(PALETZ, 2019). 

Ao se referir a situações envolvendo desastres, Wang (2019) afirma que, 

embora forneça dados valiosos, a mídia social também é um local que espalha 

rumores, desinformação e notícias falsas devido à falta de verificação da qualidade 

das mensagens, o que dificulta a percepção da situação ou a tomada de decisão. Na 

visão do autor, é preciso entender melhor os padrões de disseminação destas 

informações.  

Para Oliveros (2017, p. 31), estudos sobre a “propagação de informação em 

redes complexas são atuais e relevantes, pois permitem entender, evitar, controlar 

ou estimular a difusão de informação” (OLIVEROS, 2017, p. 31). Para Coombs e 

Holladay (2012), milhões de mensagens surgem todos os dias nas mídias sociais, 

mas poucas geram grande impacto. A dificuldade, afirmam, é determinar quais delas 

vão se espalhar e efetivamente danificar a reputação. Shamma (2012) coloca que a 

globalização e a troca de informações instantâneas têm aumentado a importância de 
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se gerenciar a reputação, procurando maneiras de melhorá-la e não apenas reagir 

diante de uma crise.  

Em 2014, um estudo global envolvendo quase 4,5 mil profissionais de 

relações públicas e de comunicação, em 23 países, apontou os desafios destas 

lideranças. Os resultados mostraram que gestão de crise aparece lado a lado com 

as mudanças advindas das tecnologias digitais. Quando perguntados sobre a 

questão mais importante para as organizações, lidar com a crescente velocidade e 

volume de informações foi apontado por quase um quarto dos entrevistados. Em 

seguida, foi mencionado lidar com a revolução digital.  

No recorte da pesquisa dedicada ao Brasil, em primeiro lugar aparece gerir 

crises e, em segundo lugar, lidar com a velocidade e volume de informações. De 

acordo com os pesquisadores que conduziram o estudo global, o gerenciamento de 

mídias sociais é desafiador porque existem inúmeros canais on-line e possíveis 

parceiros para o diálogo, “é difícil analisar o conteúdo da comunicação se a 

construção de opiniões se baseia em informações em tempo real” (BERGER, 2014, 

p.66). 

Em janeiro de 2020, havia 150,4 milhões de usuários de Internet no Brasil 

(STATISTA RESEARCH DEPARTMENT, 2020). O número representa mais de 70% 

da população brasileira, que ultrapassa as 211 milhões de pessoas (IBGE, 2020). E 

o uso das principais marcas de mídias sociais e de mensagens para consumo de 

notícias está aumentando no país, conforme dados do relatório Digital News Report 

2019, que considerou a área urbana.  

O maior crescimento ocorreu no aplicativo Instagram (10%), seguido do 

WhatsApp (5%) e YouTube (8%). O Facebook, embora tenha crescido menos, (2%), 

continua sendo a principal fonte de informação entre as mídias sociais e de 

mensagens, com 54% do total. Já em relação ao uso para qualquer propósito, em 

primeiro lugar aparece o WhatsApp (84%), seguido do Youtube (80%) e Facebook 

(76%) na terceira colocação (CARRO; RODRIGO, 2019). 

Antecipar, evitar e impedir uma crise nas redes sociais digitais depende de 

um bom planejamento. A primeira das cinco fases da gestão de uma crise é a 

detecção de sinais. As outras são preparação, contenção de danos, recuperação e 
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aprendizagem. O fracasso em perceber ou reagir aos sinais é o que permite que 

uma crise se instale (PAUCHANT; MITROFF, 1992 apud SANDRI, 2016).   

Ao descrever os sinais que indicam uma potencial crise de reputação em 

redes sociais digitais, a presente pesquisa busca auxiliar pessoas e instituições que 

se sentem atingidos por uma exposição negativa a compreender a situação. Este 

reconhecimento é crucial para definição de estratégias e planos de ação.  

Importante considerar, ainda, que durante a revisão de literatura na fase 

inicial e exploratória desta pesquisa, ao associar termos como crise, comunicação e 

mídias sociais, observou-se que há o reconhecimento do impacto da disseminação 

de informação sobre a imagem e reputação das marcas e que é preciso estar atento 

ao que acontece nas mídias digitais.  

A maioria dos estudos identificados na revisão de literatura associada ao 

processo de comunicação em situações de crise dedicava-se a discutir modelos, 

teorias, casos, características das mídias e estratégias de gestão da crise. Já o 

aprofundamento do fenômeno da propagação em si encontrava-se pulverizado. 

Assim, percebeu-se a oportunidade de reunir conhecimento advindo tanto da 

pesquisa de campo quanto da literatura em diferentes áreas, com o intuito de 

contribuir com futuros estudos sobre o fenômeno em situações de crise.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

O estudo restringe-se ao processo de propagação, não inclui estratégias 

para mitigar a exposição negativa nas redes sociais digitais, embora em algumas 

entrevistas menções a elas acabem aparecendo naturalmente dentro do contexto da 

argumentação, e não foram inibidas, para não impedir que informações úteis 

deixassem de ser mencionadas em meio às explicações dos entrevistados 

(profissionais de comunicação). Ferramentas e recursos que podem ser utilizados 

para alavancar postagem nas redes também ficaram de fora do escopo. Eventuais 

informações advindas de estudos com este fim só foram utilizadas quando 

contribuíram para o entendimento sobre disseminação no cenário de crise.  

Embora a pesquisa de campo não possibilite alcançar as motivações de 

cada usuário para compartilhar determinado conteúdo, questões mais gerais foram 

mencionadas durante as entrevistas e a literatura traz apontamentos associando as 



21 

 

 

motivações ao processo de propagação. O presente estudo compartilha algumas 

delas para fins de entendimento do contexto, sem a pretensão de ser exaustivo em 

relação ao tema.  

Do ponto de vista do conhecimento, a presente pesquisa apropria-se do 

conhecimento tácito e implícito, advindo da percepção e manifestação dos 

profissionais de comunicação sobre o fenômeno da propagação, com base na 

experiência adquirida atuando em gestão de crises. Também abrange conhecimento 

explícito quando estes mesmos profissionais analisam relatórios oficiais que 

registram e armazenam os dados referentes a crises atendidas por cada agência. 

Tais conteúdos foram mencionados com restrições, sem identificar clientes e 

detalhes das crises, uma vez que são dados protegidos por contrato de sigilo entre 

agências e clientes.  

Como sintetizam Pacheco, Selig e Kern (2017), conhecimento tácito é o não 

escrito, percebível em habilidade e na experiência. O conhecimento implícito não foi 

explicitado ainda, mas pode sê-lo, por meio de técnicas, descoberta ou 

representação de conhecimento. O conhecimento explícito é o conhecimento 

formalizado, codificado, de fácil identificação, armazenamento e recuperação.  

A pesquisa utiliza a temporalidade transversal, com fator e efeito observados 

no mesmo momento histórico. Para análise dos dados, a opção foi a análise 

temática, o “método para identificar, organizar e oferecer informações sistemáticas 

sobre padrões de significado (temas) em um conjunto de dados” (BRAUN; CLARKE, 

2012, p. 57). De acordo com as autoras, ao observar padrões, o pesquisador busca 

o que é importante em relação à questão de pesquisa ou a um aspecto específico. 

Não apenas reporta dados, os interpreta e organiza. Ao final, afirmam, esta etapa 

produzirá a resposta a uma pergunta, mesmo que não esteja evidente de início.  

Erros comuns observados por Braun e Clarke (2012) são extrair dados sem 

interpretação de como se relacionam com a questão de pesquisa e construir temas a 

partir das perguntas feitas aos entrevistados, ao invés de identificar os temas a partir 

do que foi dito. Para haver consistência, afirmam, é preciso fornecer exemplos e 

analisar dados suficientes para convencer o leitor de que há um padrão evidente. 
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1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 

A presente pesquisa descreve sinais e aspectos que estruturam uma 

potencial crise de reputação a partir da propagação de informação em redes sociais 

digitais. O tema se relaciona com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia e 

Gestão do Conhecimento (PPGEGC) porque apresenta conceitos relacionados ao 

conhecimento e, sendo este um recurso-chave na geração de valor, mostra-se vital 

para compreensão e tomada de decisão por parte dos atores da sociedade 

envolvidos no enfrentamento de desafios no ambiente digital.   

Conhecimento, para o PPGEGC, é o conteúdo ou processo efetivado por 

agentes humanos ou artificiais em atividades de geração de valor científico, 

econômico, social ou cultural (PACHECO; SELIG; KERN, 2017). O PPGEGC tem 

como objetivo pesquisar novos modelos, métodos e técnicas de engenharia, de 

gestão e de disseminação do conhecimento para as organizações e para a 

sociedade. A natureza do programa é multidisciplinar, com bases teórico-

metodológicas em várias disciplinas, tais como Sistema de Informação, 

Comunicação Social, Ciências da Administração (PACHECO; SELIG; KERN, 2017). 

Uma das três áreas do programa é Mídia do Conhecimento, a qual a 

presente pesquisa se enquadra por encaminhar questões ligadas a conexões entre 

pessoas com suporte de mídias digitais.  A área de Mídia se ocupa de aspectos 

envolvidos em como se criam e evoluem as conexões entre indivíduos em sistemas 

de inteligência coletiva. Entende Conhecimento como o “resultado do encontro de 

actantes humanos ou não humanos na geração de valor” (PACHECO, 2014 apud 

PACHECO; SELIG; KERN, 2017). 

A linha de pesquisa deste estudo é Mídias na Disseminação e Preservação 

do Conhecimento, que trata da captação, produção, preservação e difusão do 

conhecimento, e que reflete e analisa as implicações sociais da “crescente 

dependência da sociedade em meios tecnológicos de comunicação” (PACHECO, 

2014 apud PACHECO; SELIG; KERN, 2017). A reflexão que a presente pesquisa 

apresenta sobre a relação da sociedade com o meio de comunicação digital é outro 

relevante fator de aderência ao programa.  

Além do alinhamento com as diretrizes gerais, a pesquisa pode contribuir 

com elementos para estudos realizados por grupos de pesquisa do EGC, tais como 



23 

 

 

o de Significação da Marca, Informação e Comunicação Organizacional (Sigmo). Os 

estudos desenvolvidos neste grupo abordam identidade e marca corporativa, de 

produtos ou serviços, conhecimentos sobre “sistemas e estratégias humano-

tecnológicas de significação, informação, design e comunicação organizacional” 

(UFSC, 2019).  

Em relação à produção científica, o Banco de Teses e Dissertações do EGC 

apresenta estudos nas três áreas (Engenharia, Gestão e Mídia) que, embora não 

enderecem diretamente a questão de pesquisa, demonstram o interesse por temas 

abordados por ela, como tecnologia e convergência digital, redes e mídias sociais, 

meios de comunicação, capital social, imagem e marca, investigados a partir de 

lentes teóricas diversas. Castilho (2009), por exemplo, mostra importantes 

diferenças entre comunidades virtuais e tradicionais pré-internet (Quadro 1). O autor 

explica que na comunidade virtual os interesses definem a adesão. Ela é instável e 

apresenta territorialidade quase nula. O entendimento das comunidades contribui 

para a compreensão do cenário de comunicação no ambiente digital. 

 

Quadro 1 – Comunidades tradicionais x virtuais 

 

Fonte: Castilho (2009) 

 

Lindner (2015) analisa a visualização do conhecimento em mídias sociais 

temáticas e indica que sites de redes sociais massivos são propícios para 

compartilhar informações, não sendo os mais indicados para cooperação e 

colaboração entre usuários. Os trabalhos do PPGEGC que apresentam elementos 

aderentes à temática da presente pesquisa encontram-se no quadro 2. 
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Quadro 2 - Relação de trabalhos do PPGEGC afins com o tema de pesquisa 

Autor/Título /Curso (Dissertação ou Tese)/ Ano Área: 

E/G/M* 

AMARAL, Layse Ventura Coutinho. A crise dos jornais impressos e o capital social: 

diálogos pela perspectiva da complexidade. Dissertação, 2017.  

M 

ARASAKI, Paula Hidemi Kaneoya. O uso de mídia social corporativa para 

inteligência colaborativa: um estudo de caso. Dissertação, 2016.  

G 

BALANCIERI, Renato. Um método baseado em ontologias para explicitação de 

conhecimento derivado da análise de redes sociais de um domínio de aplicação. 

Tese, 2010.  

E 

BERNETT, Deborah. A formação do capital social baseada em organizações 

intensivas em conhecimento como fator de desenvolvimento local sustentável: 

Estudo de caso de uma associação de empresas de tecnologia. Dissertação, 2010.  

G 

BORDIN, Andréa Sabedra. Framework baseado em conhecimento para análise de 

rede de colaboração científica. Tese, 2015.  

E 

CASTILHO, Carlos A. V. O processo colaborativo na produção de informações: 

gênese, sistemas e possíveis aplicações no jornalismo comunitário. Dissertação, 

2009.  

M 

CECI, Flavio. Um modelo baseado em casos e ontologia para apoio a tarefa 

intensiva em conhecimento de classificação com foco na análise de sentimento. 

Tese, 2015.  

E 

DZIEKANIAK, Gisele Vasconcelos. Método para inclusão de conhecimento 

presente em mídias sociais no aprimoramento de plataformas de governo 

eletrônico. Tese, 2012.  

E 

FORMANSKI, José Gilberto. A estrutura da rede social organizacional e sua 

influência no fluxo de conhecimento inovador. Tese, 2018.  

M 

FRANKLIN, Benjamin Luiz. Máquina em transe: entendendo o desejo pela 

revolução digital. Tese, 2011.  

M 

FRANTZ, Michelle Bencciveni Franzoni. Criação e compartilhamento de 

conhecimento artístico e cultural em ambiente virtual interativo. Tese, 2011.  

G 

GIGLIO, Kamil. Ambiente de conhecimento da marca centrada em televisão 

interativa: convergência digital para um novo modelo de comunicação. Tese, 2014.  

M 

LINDNER, Luis Henrique. Diretrizes para o design de interação em redes sociais 

temáticas com base na visualização do conhecimento. Dissertação, 2015.  

M 

LIRA, Cristiane da Silva Coimbra. A tecnologia digital como ferramenta para 

inovação social, no contexto de uma organização para impacto social. Dissertação, 

2018.  

M 

http://btd.egc.ufsc.br/?p=2349
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2349
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2249
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2249
http://btd.egc.ufsc.br/?p=850
http://btd.egc.ufsc.br/?p=850
http://btd.egc.ufsc.br/?p=850
http://btd.egc.ufsc.br/?p=179
http://btd.egc.ufsc.br/?p=179
http://btd.egc.ufsc.br/?p=179
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1978
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1978
http://btd.egc.ufsc.br/?p=137
http://btd.egc.ufsc.br/?p=137
http://btd.egc.ufsc.br/?p=137
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1995
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1995
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1995
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1319
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1319
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1319
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2625
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2625
http://btd.egc.ufsc.br/?p=949
http://btd.egc.ufsc.br/?p=949
http://btd.egc.ufsc.br/?p=980
http://btd.egc.ufsc.br/?p=980
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1900
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1900
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1940
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1940
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2560
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2560
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2560
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MIRANDA, Cristiane Fontinha. Parâmetros constitutivos de uma narrativa visual 

para o jornalismo digital: um framework conceitual. Tese, 2018. 

M 

NARDI, Bárbara Zardo de. Conhecimento da marca de gestão jurídica trabalhista. 

Dissertação, 2016.  

M 

NUNES, Cristina Colombo. Conhecimento da cidade: modelo de qualificação da 

imagem da marca do lugar urbano. Tese, 2017.  

M 

OLIVERIA, Aline Cristina Antoneli de. Inovação social digital: mapas conceituais 

baseados em uma abordagem integrativa. Dissertação, 2018.  

M 

PRADO, Gladys Milena Berns Carvalho do. Mídia digital e conhecimento na área 

de coaching: contradições na formação e na comunicação da marca profissional. 

Dissertação, 2017.  

M 

PRIM, Marcia Aparecida. Elementos constitutivos das redes de colaboração para 

inovação social no contexto de incubadoras sociais. Dissertação, 2017.  

G 

QUINAUD, Adriana Landim. Rede social empresarial – uma proposta de 

abordagem interdisciplinar, multiteórica e integrativa. Dissertação, 2018.  

M 

RIBEIRO, Ângelo Augusto. Produção e distribuição de vídeos institucionais para 

disseminar conhecimento: a experiência do Ministério Público de Santa Catarina 

no Youtube. Tese, 2010.  

M 

RODRIGUES, Tatiana Zacheo. As mídias como ferramenta de compartilhamento 

de conhecimento: estudo de caso em uma startup. Dissertação, 2014.  

E 

SAVI, Rafael. Utilização de ferramentas interativas em jornalismo participativo: 

uma análise de casos de blogs, wikis, fórums e podcasts em meados da primeira 

década do Século XXI. Dissertação, 2007.  

M 

SCHMIEGELOW, Sarah Schmithausen. Disseminação do conhecimento de moda 

na comunicação digital de marcas populares de vestuário e acessórios. 

Dissertação, 2016.  

M 

SCHMITT, Valdenise. Tendências dos jornais on-line na disseminação 

personalizada do conhecimento. Tese, 2012.  

M 

Fonte: banco de dados da autora 

*E (Engenharia do conhecimento); G (Gestão do Conhecimento); M (Mídia do Conhecimento) 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. O presente capítulo 

contextualiza o problema de pesquisa, define os objetivos e apresenta as 

http://btd.egc.ufsc.br/?p=2522
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2522
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2087
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2087
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2498
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2498
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2673
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2673
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2337
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2337
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2337
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2356
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2356
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2544
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2544
http://btd.egc.ufsc.br/?p=784
http://btd.egc.ufsc.br/?p=784
http://btd.egc.ufsc.br/?p=784
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1805
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1805
http://btd.egc.ufsc.br/?p=554
http://btd.egc.ufsc.br/?p=554
http://btd.egc.ufsc.br/?p=554
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2278
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2278
http://btd.egc.ufsc.br/?p=2278
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1147
http://btd.egc.ufsc.br/?p=1147
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delimitações, justificativa da investigação e aderência ao Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC).  

O segundo capítulo descreve a metodologia. Primeiramente, os 

pressupostos filosóficos, em seguida, a abordagem metodológica e, na sequência, 

os métodos de pesquisa. A fundamentação teórica e a revisão sistemática e 

integrativa de literatura sobre propagação de informação complementam o capítulo. 

O terceiro capítulo é voltado à apresentação dos resultados. No quarto, 

discute-se as implicações desses resultados. O quinto capítulo traz as 

considerações finais, retomando a proposta de pesquisa, os resultados da análise, 

os principais pontos da discussão e indicação de futuros estudos. Em seguida, 

encontram-se a referência bibliográfica, apêndices e anexos.  
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2 METODOLOGIA 

 

De acordo com Creswell (2010), o projeto de pesquisa envolve a intersecção 

da filosofia, da estratégia de investigação e dos métodos, considerando a concepção 

filosófica do pesquisador na estratégia, métodos ou procedimentos de pesquisa. 

Este capítulo detalha a aplicação dos três componentes descritos por Creswell 

(2010) na presente pesquisa.  

A visão de mundo segue o pensamento de Burrel e Morgan (1979) e Morgan 

(1980). Eles apresentam a teoria das organizações a partir da análise da filosofia da 

ciência (dividida em subjetiva e objetiva) e da teoria da sociedade (sociologia de 

mudança radical e sociologia de regulação) e propõem a classificação dos 

fenômenos conforme quatro paradigmas-chave: humanismo radical, 

interpretativismo, estruturalismo radical e funcionalismo.  

Do ponto de vista da concepção filosófica, este estudo enquadra-se no 

paradigma interpretativista, que considera a realidade social como produto da 

experiência subjetiva dos indivíduos. A sociedade é entendida a partir do ponto de 

vista do participante da ação e não do observador. O pesquisador com a visão 

interpretativista tenta entender o processo pelo qual múltiplas realidades surgem, 

são sustentadas e se modificam (MORGAN, 1980). A pesquisa é de natureza 

básica, busca gerar conhecimento para o avanço da ciência.  

Para descrever os sinais de uma potencial crise de reputação que se 

desenvolve durante a disseminação de informação em redes sociais digitais, a 

estratégia de investigação escolhida foi a qualitativa, utilizando-se múltiplos estudos 

de caso. De acordo com Creswell (2010), a pesquisa qualitativa é um meio para 

entender o significado que indivíduos ou grupos atribuem a um problema, com 

dados coletados no ambiente do participante, e a análise é construída a partir de 

temas gerais (indutiva) e da interpretação do pesquisador. “Na pesquisa qualitativa 

se reconhece a importância da interpretação da complexidade de uma situação” 

(CRESWELL, 2010, p. 26).  

Em relação aos objetivos, pode ser classificada como exploratória-descritiva. 

De acordo com Gil (2002), a pesquisa exploratória visa a proporcionar maior 
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familiaridade com o problema, aprimorar ideias. O planejamento é flexível e, na 

maioria dos casos, envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos 

que contribuem com a compreensão.  

A pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. “As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática” (GIL, 2002, p. 42).  

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1.1 Contexto histórico 

 

A circulação de conteúdo no ambiente digital foi moldada por mudanças 

profundas e simultâneas na tecnologia, na sociedade e no processo de comunicação 

a partir da segunda metade do século passado. McLuhan (1964), no clássico Os 

meios de comunicação como extensões do homem, afirma que a mensagem de 

qualquer meio ou tecnologia é a “mudança de escala, cadência ou padrão” que esse 

novo meio ou nova tecnologia propicia (MCLUHAN, 1964, p. 11).  

Como exemplos, McLuhan (1964) cita a estrada de ferro, por proporcionar 

novas características às cidades, ao trabalho e ao lazer; o avião, que acelerou o 

ritmo de transporte; e a eletricidade, que possibilitou a simultaneidade. “O impacto 

dos meios acontece pela aceleração, ruptura e o fim do espaço como fator principal 

das disposições sociais” (MCLUHAN, 1964, p. 11).  

Castells (2011) reconhece que a partir da eletricidade, tecnologias da 

comunicação, como o telégrafo e o telefone, ofereceram alguma medida de 

simultaneidade na relação social à distância. E identifica quatro principais 

desenvolvimentos tecnológicos que transformaram a noção de espaço e tempo: a 

comunicação digital baseada na microeletrônica, redes de telecomunicações 

avançadas, sistemas de informação e transporte informatizado. “Eles introduziram 

na prática social a simultaneidade, ou qualquer período de tempo, 

independentemente da localização dos indivíduos” (CASTELLS, 2011, p.32).  
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No final dos anos de 1960, quando os computadores ainda eram pouco 

conhecidos, uma das invenções que contribuíram para tornar a comunicação à 

distância mais veloz foi a superação de um desafio associado à fala humana. “O 

problema com a fala humana é que a maior parte é feita de silêncio - seja a pausa 

entre as palavras, o tempo necessário para respirar ou a lacuna quando uma pessoa 

espera que outra fale” (PETHICA, 2008). Segundo o autor, em uma conversa 

telefônica, isto significa que boa parte da rede é ocupada transmitindo silêncio. 

O desafio dos pesquisadores na época era preencher esses espaços 

silenciosos com a fala de outras pessoas. A solução matemática, chamada de 

comutação de pacotes, viria do matemático britânico Donald Davies e sua equipe no 

Laboratório Físico Nacional (NPL) do Reino Unido. Como explica Pethica (2008), as 

mensagens foram divididas em pacotes de dados, com pequenos pedaços de dados 

enviados separadamente pela rede. Uma vez chegando ao destino, os pacotes 

foram remontados na ordem certa, formando a mensagem completa novamente. 

Sem isso, “o mundo seria muito mais lento” (PETHICA, 2008).  

A equipe de Davies também trabalhou na formação de redes locais de 

computadores. Os resultados foram apresentados à Agência de Projetos de 

Pesquisa Avançada dos EUA (Arpa) e incorporados aos estudos sobre a Internet. Na 

Arpa nasceu oficialmente a primeira rede de computadores, a Arpanet, em 1968 

(PETHICA 2008). A filosofia do projeto era ajudar as pessoas a se comunicarem 

umas com as outras (HAUBEN, 2007).  

A Internet pode ser definida como a “rede mundial de conexões físicas de 

dados entre computadores, telefones, tablets e outros dispositivos” (NEWMAN, 

2018, p.14). Ela utiliza a comutação de pacotes, com formato padrão conhecido 

como Protocolo da Internet (IP). Cada pacote de dado tem um endereço IP que 

especifica o seu destino, possibilitando verificar a rota corretamente pela rede 

(NEWMAN, 2018). 

Como observa Shirky (2011), a Internet é um conjunto de acordos sobre 

como mover dados entre dois pontos, não há uma empresa operando o sistema, a 

infraestrutura está acessível a qualquer um que respeite os acordos e possa pagar, 

independentemente de como é utilizada.   



30 

 

Esta descoberta abriu o caminho para outra invenção emblemática, a World 

Wide Web. Enquanto a Internet é a rede física de conexões de dados entre 

computadores, a web é uma rede de informação que se forma a partir de páginas 

contendo hiperlinks, recurso que permite ir de uma página para outra. As páginas 

podem conter, também, texto, figuras ou outras informações. A World Wide Web 

começou a ser delineada na década de 1980 pelos cientistas do Laboratório de 

Física de Alta Energia do CERN, em Genebra, como um meio de trocar informações 

entre eles (NEWMAN, 2018).  

Vários sistemas de informação competiam pelo domínio da Internet, mas, 

segundo Newman (2018), a web venceu porque os inventores decidiram tornar 

gratuito o acesso às tecnologias de software em que se baseava - a Hypertext 

Markup Language (HTML), usada para especificar a aparência das páginas, e o 

HTTP (Hypertext Transport Protocol) necessário para transmitir páginas pela 

Internet. Em 2018, o autor estimava que o número de páginas na web chegava a 50 

bilhões. “É, quase certamente, a maior rede que foi estudada quantitativamente 

pelos cientistas da rede até hoje (NEWMAN, 2018, p. 33).  

O nome internacionalmente conhecido pela criação da World Wide Web vem 

do CERN, o físico e cientista da computação britânico Timothy John Berners-Lee. O 

cientista relata que o programa que permitia a navegação pela web estava 

funcionando na máquina dele e se comunicando via Internet com o servidor 

Info.cern.ch no dia de Natal de 1990 (BERNERS-LEE, 2001).  

O diretor do Laboratório de Ciência da Computação do MIT, Michael L. 

Dertouzos, descreve a web como inovação única. Afirma que a imprensa, o rádio e a 

televisão não se comparam porque disseminam a mesma informação de uma fonte 

para muitos destinos. A carta e o telefone também não poderiam ser comparados, 

pois ainda que permitam trocas individuais, são lentos e não possuem a capacidade 

do computador de exibir, pesquisar, automatizar e mediar (BERNERS-LEE, 2001).  

Muitos cientistas da computação estavam olhando as mesmas duas coisas 

naquela época: hipertexto e redes de computadores, mas foi Berners-Lee quem 

concebeu unir esses dois elementos para criar a web, como explica Dertouzos: “Ele 

pensava na web como um meio que codificaria, em seus gigantescos links de 

informações distribuídas, conhecimento e compreensão humanos” (BERNERS-LEE, 

2001, VII, VIII). 
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A Internet representa a base tecnológica da organização da sociedade em 

rede, que pode ser entendida como o conjunto de nós interconectados e com 

características de flexibilidade e adaptabilidade (CASTELLS, 2001). Em meados de 

2014, Castells (2014) se arriscava a dizer que a humanidade estava quase 

totalmente conectada, apesar das grandes desigualdades relativas a acesso, 

qualidade de serviço e preço.  

O crescimento desta base tecnológica ganhou impulso no decorrer da 

década de 1990. Inicialmente, com infraestrutura de telecomunicação terrestre 

limitada em países emergentes, dificuldade que foi superada pela disseminação da 

comunicação sem fio no início do Século XXI (CASTELLS, 2014). Três fatores foram 

importantes para seu crescimento. O primeiro, o surgimento da World Wide Web; o 

segundo, a privatização, permitindo uso comercial e cooperativo. O terceiro fator de 

expansão diz respeito a grandes mudanças no comportamento, na estrutura social e 

na cultura (CASTELLS, 2014). 

No comportamento, ocorre a apropriação e adaptação da tecnologia por 

parte dos usuários. A mudança na estrutura social está associada à construção de 

redes pessoais e organizacionais digitais, comunicadas pela Internet.  E do ponto de 

vista cultural, o surgimento da cultura da autonomia, na qual os atores sociais se 

tornam sujeitos no processo (CASTELLS, 2014).  

A cultura da autonomia, por sua vez, seria a chave para o que o autor chama 

de individuação, ou, sociedade centrada no eu, com o declínio da comunidade em 

termos de espaço, trabalho, família e atribuições. Castells (2014) não fala em 

isolamento ou fim da comunidade e da interação baseada no local. Conforme 

demonstra o trabalho do autor, o que há é a reconstrução das relações sociais, com 

laços culturais e pessoais que formam comunidades com base em interesses, 

valores e projetos individuais. 

Wellman (2001) também reflete sobre a ressignificação do termo 

comunidade. O autor a define como “redes de vínculos interpessoais que fornecem 

sociabilidade, apoio, informação, sentimento de pertencer e identidade social” 

(WELLMAN, 2001, p. 228). Ele coloca que nas sociedades em rede existem 

comunidades no lugar de grupos, que se mostram distantes, fragmentadas, de fraca 

delimitação. As pessoas, afirma, participam de várias comunidades, lidam com redes 
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de parentes, vizinhos, amigos e contatos profissionais. “Em vez de se encaixar no 

mesmo grupo que as pessoas à sua volta, cada pessoa tem sua própria comunidade 

pessoal” (WELLMAN, LEIGHTON, 1979; WELLMAN, 1999, apud WELLMAN, 2001, 

p. 1).  

Nas últimas quatro décadas, a Internet e a comunicação sem fio mudaram a 

lógica da comunicação de massa, que antes partia de um para muitos e com pouca 

interatividade, para um sistema em que a mensagem é dirigida de muitos para 

muitos, por diferentes canais, a qualquer tempo e de forma interativa. Nele, o papel 

de remetentes e receptores se misturam (CASTELLS, 2014). Na autocomunicação 

em massa, termo utilizado pelo mesmo autor, ganham importância os sites de redes 

sociais (em inglês: Social Network Sites - SNS) que se difundiram no final dos anos 

de 1990 e início dos anos 2000. SixDegrees.com foi o primeiro a ser lançado, em 

1997.  

Boyd e Elisson (2007) os definem como serviços baseados na web que 

permitem ao indivíduo, dentro de um sistema: 1) construir perfil público ou semi-

público; 2) articular lista de usuários e 3) visualizar e percorrer sua lista de conexões 

e aquelas feitas por outras pessoas no sistema. São “espaços de representação, 

imbuídos da persona que representam, e delimitados como um espaço pessoal de 

fala dos indivíduos, os quais se tornam passíveis de estudar pela primeira vez” 

(RECUERO; BASTOS; ZAGO, 2015, p. 22).  

Ao se referir a um dos sites de redes sociais mais conhecidos no mundo, o 

Facebook, Thompson (2018) observa que, ao mesmo tempo, ele é uma mídia social 

(lugar para ver as postagens de amigos) e importante plataforma de difusão na 

Internet. “É isso que torna o Facebook poderoso: ele é tanto um sistema de 

correspondência quanto um jornal global, parte rede telefônica e parte TV aberta” 

(THOMPSON, 2018, p. 301).  

Na interação social intermediada pelas tecnologias digitais, o texto já não 

ocupa mais espaço central na comunicação, ganham importância a imagem, o som, 

o audiovisual (LEMOS; DI FELICE, 2015). A forma de produzir, distribuir e consumir 

notícias foi transformada e, contrariando o que se pensava à época, as tecnologias 

não ficaram agrupadas em um único equipamento, o usuário utiliza diversas 

ferramentas para acessar o conhecimento, promovendo convergência de linguagens 
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e o uso de uma narrativa menos linear e mais visual (MIRANDA; BALDESSAR; 

CAVENAGHI, 2015).  

Nos anos de 1950, a experimentação de uma linguagem mais visual, com o 

surgimento da televisão, representou um forte oponente para os grandes jornais 

impressos. Em 1948, menos de 1% das casas tinha um aparelho de televisão. Uma 

década depois, o percentual passou para 83%. As famílias ficavam com o 

equipamento ligado mais de cinco horas por dia (THOMPSON, 2018).  

Historicamente, o processo de consumo de notícias passou por três 

mudanças importantes, culminando com o modelo atual, associadas à apresentação, 

à descoberta e à escolha. Segundo Thompson (2018), antigamente a apresentação 

das notícias era centrada em texto e depois passou para texto, som e vídeo. Para 

ele, não se trata do que as pessoas querem ler, mas de como as pessoas querem 

vivenciar as notícias, o entretenimento e a contação de histórias.  

“Se a televisão minou os leitores de jornais, a Internet, por fim, trouxe abaixo 

o modelo de negócios de árvores mortas” (THOMPSON, 2018, p. 298). E o processo 

de comunicação on-line também vem evoluindo. Thompson (2018) recorda que no 

início havia a transposição de artigos de jornais e revistas para Internet, assim como 

aconteceu com os primeiros shows de televisão, que eram programas de rádio 

levados para frente da câmera.  

Em relação à descoberta e acesso às notícias, a dinâmica mudou de apenas 

publicadores individuais para plataformas que agregam muitos publicadores. Com os 

agregadores, os leitores não precisam visitar um site de notícias, apenas digitam a 

palavras-chave em programas de busca ou visitam sites que classificam e 

contextualizam links de diversas fontes (THOMPSON, 2018). 

A terceira mudança, associada à escolha, foi a ascensão de redes pessoais 

substituindo editores e jornalistas na coleta e separação de conteúdo. Thompson 

(2018) observa que as redes sociais digitais se tornaram o meio de informação para 

muitos jovens pela manhã, assim como, em outros tempos, havia o hábito de leitura 

do jornal matinal.  

A relação dos jornais com seu público também mudou ao longo da história, 

mas um aspecto remete aos velhos tempos. No final dos anos de 1800, por 

exemplo, Thompson (2018) explica que houve uma explosão de jornais pequenos e 
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especializados, feitos para classes, línguas e etnias específicas. Os jornalistas eram 

membros de seu próprio público-alvo. No início do Século XX, continua o autor, os 

jornais se tornaram nacionais em vez de locais, pluralistas em vez de étnicos.  

A invenção do telégrafo e a distribuição de notícias possibilitou o acesso a 

histórias que vinham de longe. Nessa época, grandes jornais cresceram e 

absorveram muitos jornais pequenos e especializados. “Escrever para seu público 

não era mais sinônimo de escrever para seus vizinhos. Significava escrever para 

centenas de milhares de estranhos” (THOMPSON, 2018, p. 289).  

“O Século XXI marca um retorno altamente tecnológico aos valores das 

notícias no Século XIX, com os nichos reconquistando o mainstream” (THOMPSON, 

2018, p. 299). O autor ressalta apenas uma mudança: naquele tempo, o 

relacionamento dos editores com os leitores era unidirecional e agora os leitores se 

tornaram os próprios editores. “A unidade básica de notícias costumava ser um 

pacote de jornal [...] Hoje em dia, a unidade atômica é um artigo, cuja entrega é 

gratuita, e todo mundo serve como editor, leitor e disseminador ao mesmo tempo” 

(THOMPSON, 2018, p. 299).  

As mudanças na produção e no consumo de notícias e o crescimento de 

sites de redes sociais fazem parte de mudanças tecnológicas importantes ocorridas 

nos anos 2000. Friedman (2017) chama atenção para o período em torno do ano de 

2007 como um dos mais significativos da história. Ele cita o surgimento de um novo 

conjunto de competências capazes de conectar, colaborar e criar; aumentar o 

número de coisas que podem ser digitalizadas; a expansão da capacidade de 

armazenamento, bem como a possibilidade a um grande número de organizações e 

de pessoas de ter acesso aos dados ou contribuir com eles, de qualquer lugar do 

mundo, a partir de um computador de mão (smartphone). 

Welmann (2001) pondera que somente quando a mudança tecnológica está 

completamente difundida e se torna familiar é que afeta mais a sociedade. O autor 

recorda que o telefone afetou completamente a estrutura espacial e social das 

comunidades. 

As novas oportunidades que as tecnologias proporcionam são responsáveis 

por fazer com que as pessoas abandonem atividades cotidianas, agora 

desnecessárias, como memorizar números de telefone, receber informação em 
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papel, ter que estar próximo a um aparelho de televisão em determinado horário. Os 

comportamentos deixam de existir junto com a necessidade (SHIRKY, 2011). 

As ferramentas de comunicação digital já se tornaram parte da nossa vida e 

não há mais razão para pensar no ambiente real e virtual como mundos distintos, diz 

o autor. “Toda a noção de ciberespaço está começando a desaparecer [...] 

ferramentas de mídia social não são uma alternativa para vida real, são parte dela 

[...] e instrumentos coordenadores de eventos no mundo físico” (SHIRKY, 2011, p. 

37). 

Na mesma linha, Miller (2016) não considera o espaço on-line como um 

mundo diferente, mas algo integrado ao cotidiano. E se contrapõe à ideia de que 

com as tecnologias digitais, perde-se algum elemento essencial do ser humano 

“Simplesmente alcançamos um novo conjunto de capacidades que, como as 

habilidades envolvidas na condução de um carro, é rapidamente aceito como 

normalmente humano” (MILLER, 2016, p. X).  

Quando mais pessoas passam a se inserir em um mundo antes restrito, 

pode haver algum incômodo.  Na história, Shirky (2011) relembra o estranhamento 

que se sucedeu após o advento da impressão, protagonizado pelo alemão Johannes 

Gutenberg. “Antes dos tipos móveis, a maior parte da literatura disponível na Europa 

era em latim e tinha pelo menos mil anos” (SHIRKY, 2011, p. 43). Com a invenção 

de Gutenberg, em meados do Século XV, as pessoas passaram a ter acesso a 

textos no idioma local e que não datavam de mil anos, haviam sido escritos meses 

antes.  

Shirky (2011) diz que o monge e professor Martinho Lutero teria afirmado, 

em 1569: ‘A multiplicidade de livros é um grande mal. Não há limite para essa febre 

de escrever; qualquer um pode ser autor’. Ainda sobre a multiplicação de livros, 

Edgar Allan Poe (1845, apud SHIRKY, 2011, p.46) teria dito que se tratava de: ‘um 

dos mais sérios obstáculos à aquisição de informação correta, ao lançar no caminho 

do leitor pilhas de trastes que ele precisará dolorosamente tatear em busca das 

sobras de sucata útil’. 

Shirky (2011) percebe que quanto mais fácil se torna a publicação mais 

médio se torna aquilo que é publicado, porém, observa o aumento da 

experimentação, como de fato ocorreu, com a chegada de romances, jornais e 
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publicações científicas. “Custos reduzidos em qualquer terreno permitem um 

aumento nas experimentações; custos reduzidos em comunicação significam novas 

experiências no que é pensado e dito” (SHIRKY, 2011, p.47).  

A chegada do livro em brochura, na década de 1950, novamente levou a 

questionamentos e reflexões, como a do romancista americano Harvey Swados 

apud Shirky (2011), que se perguntava se a revolução nos hábitos de leitura do 

público americano significava uma ‘inundação por um mar de lixo’ que iria ‘denegrir 

ainda mais o gosto popular’, ou se a sociedade passaria a ter edições baratas de 

uma lista de clássicos. No entanto, Shirky (2011) diz que a sociedade não precisou 

escolher entre um e outro, passou a ter ambos, e afirma que é isto que sempre 

ocorre quando a comunicação se torna abundante.  

O ato de publicar tornou-se mais fácil e isto trouxe os amadores para o 

processo. É o que Shirky (2011) chama de choque de inclusão de amadores na 

função de produtores. Não há mais necessidade de pedir permissão ou ajuda a 

profissionais para se manifestar publicamente. A capacidade de falar em público e 

de combinar aptidões, na visão do autor, torna necessário repensar o conceito de 

mídia, de algo que se consome para algo que se utiliza, e considerar que os 

conceitos preestabelecidos sobre meios de comunicação começam a não fazer mais 

sentido. 

Conforme explica Jenkins, Kalinke e Rocha (2016), está mais difícil distinguir 

entre comunicação interpessoal, organizacional ou de massa, pois mídia social e 

grandes meios de transmissão se conectam e o conteúdo pode passar de uma rede 

hiperpessoal para um grande fórum de discussão rapidamente. “Convergência e 

conexão são os que impulsionam a mídia agora e que asseguram que a mídia seja 

importante em todos os níveis, desde o mais micro e hiper local, até o mais macro” 

(JENKINS; KALINKE; ROCHA, 2016, p. 216). 

As tecnologias atuais podem facilitar ou limitar o uso que os usuários fazem 

de conteúdos da mídia, mas não conseguem ter controle absoluto da distribuição. 

“Tanto o uso popular da tecnologia como seu uso em nichos sempre se desenrolam 

muito além de qualquer coisa que o desenvolvedor tenha podido prever” (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2015, p.56).   

A disseminação de conteúdo pelos usuários da rede acontece com a 

permissão ou contra o desejo dos detentores dos direitos autorais. Criar trabalhos 
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fechados, que não incentivam a circulação, não garante controle absoluto sobre o 

significado do texto. O único modo, talvez, seja deixar de publicá-los (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2015). 

Segundo Perassi (2019, p. 88), não é de agora que as pessoas desejam 

confirmar suas certezas, só que anteriormente havia limitação de acesso aos 

recursos de comunicação, e atualmente “a maioria das pessoas se sente com igual 

direito à opinião de ‘verdade’ [...] independentemente de currículos ou vivências e da 

coerência ou da veracidade das informações emitidas”.  

Como pontua Boyd (2007, p.137), a vida pública da maioria das pessoas ao 

longo da história não foi documentada e nem estava acessível ao julgamento de 

outras pessoas não presentes. “Somente a vida dos ricos e famosos era 

considerada importante o suficiente para se compartilhar. A Internet mudou 

irrevogavelmente isso”.   

Naisbitt (2001) observa que a introdução de uma nova tecnologia em casa, 

no local de trabalho ou na sociedade incorpora consequências significativas, boas e 

más, e quanto mais poderosa a tecnologia, mais poderosas são suas 

consequências. A tecnologia não é neutra, afirma, modifica a maneira de viver, de se 

relacionar e a sociedade de modo geral, no nível macro e micro. 

 

2.1.2 Conceito e terminologias de rede 

 

Para Newman (2018), uma rede é, em sua forma mais simples, uma coleção 

de pontos unidos em pares por linhas. Um ponto é referido como nó ou vértice e 

uma linha é denominada aresta. “Muitos sistemas de interesse nas ciências físicas, 

biológicas e sociais podem ser pensados como redes” (NEWMAN, 2018, p. 1). 

Na visão de Cramer (2015, p.1 e 2), o conceito de redes é amplo, descreve 

como as coisas se conectam e interagem umas com as outras. “As redes estão 

presentes em todos os aspectos da vida”, afirma, referindo-se, por exemplo, a 

conexões que formam a infraestrutura técnica da sociedade, redes econômicas, 

biológicas e de pessoas. A figura 1 mostra a representação de uma rede, mostrando 

pontos conectados. 
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Figura 1 – Representação de uma pequena rede 

 

 

Nós 

 

Conexões 

 

 

Representação de uma pequena rede, composta de oito nós e 10 conexões  
Fonte: Newman (2018) 

 

A representação matemática das redes é chamada de grafo; conexões 

podem ser chamadas de links, arestas ou laços; as entidades que se conectam são 

denominadas nós, vértices ou atores. Conexões dividem-se em não direcionadas 

(simétricas) ou direcionadas (assimétricas); os laços são de diferentes intensidades; 

as relações positivas ou negativas; o número de conexões de um nó é chamado de 

grau desse nó; a sequência de conexões que vai de um nó a outro, através de 

outros nós, é chamada de caminho. Quando um pequeno número de nós possui 

graus muito maiores que os outros (ou seja, número maior de conexões), os nós são 

chamados de hubs.  

Quando um grupo de nós é bastante conectado entre si, mais do que para o 

restante da rede, é chamado de cluster (grupo) ou comunidade (CRAMER, 2015). 

Nas palavras de Abreu (2018), significa a tendência de formação de pequenos 

grupos densos em redes. Em grupos cujos membros estão densamente conectados 

entre si é comum observar o princípio de homofilia2 segundo o qual indivíduos 

semelhantes do ponto de vista sociocultural, demográfico, profissional, ideológico, 

entre outros, tendem a se unir em redes (PALETZ; AUXIER; GOLONKA, 2019).  

A estrutura da rede indica como as partes se conectam. Mostra a rede 

congelada no tempo e como as relações se estruturam. A dinâmica da rede é como 

as partes interagem, considera a rede em movimento, os processos de interação 

(ABREU, 2016; ZAGO, 2017). Topologia diz respeito ao padrão de contatos entre os 

indivíduos (OLIVEROS, 2017). 

 

2 No estudo de redes, o termo homofilia remete à união de semelhantes em rede, porém, a palavra de 

origem grega apresenta outras definições. Na biologia, dicionário define homofilia como semelhança decorrente 

de uma mesma origem ou de um ancestral comum (MICHAELIS, 2015). 
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Newman (2018) divide as redes em quatro grandes categorias: redes 

tecnológicas, redes de informação, redes biológicas e redes sociais. Como explica, a 

Internet é uma rede tecnológica. Na rede de dados de computadores os nós são 

computadores e as linhas são conexões de dados entre eles, como cabos de fibra 

óptica ou linhas telefônicas. A World Wide Web é uma rede de informação. Os nós 

são páginas da web, as linhas são os hiperlinks que permitem navegar de uma 

página para outra. Redes biológicas representam padrões de interação entre 

elementos biológicos, como redes neurais ou metabólicas. Rede social é qualquer 

rede na qual os nós representam pessoas e as linhas representam alguma forma de 

conexão entre elas, como a amizade.  

“Redes sociais são a representação de um sistema complexo definido pelo 

conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos, que são os 

vértices da rede) e suas conexões (interações, relações, comunicação ou laços 

sociais)” (WASSERMAN; FAUST, 1995, apud OLIVEROS, 2017, p. 38). 

Recuero, Bastos e Zago (2015) consideram redes sociais metáforas para 

agrupamentos sociais e são constituídas pelas relações entre os indivíduos. A 

perspectiva de rede reconhece o papel central das relações mais do que dos 

indivíduos isoladamente (RECUERO, 2004). 

Este estudo trata de redes nas quais os nós, ou atores, são pessoas, mesmo 

que robôs sejam inseridos no processo de comunicação. Isto porque, na origem, 

houve a participação humana na programação. Portanto, para fins deste estudo, a 

rede caracteriza-se como rede social. E a conexão entre as pessoas é a 

comunicação de informações que se propagam de uma para outra de forma 

direcionada (assimétrica).  

 

2.1.3 Redes sociais na era digital  

 

As redes sociais que fazem parte deste estudo são aquelas cuja interação 

ocorre com a intermediação da tecnologia digital, que Ribeiro (S.D) descreve como o 

conjunto de tecnologias que permite transformar qualquer linguagem ou dado em 

números 0 e 1. O que aparece na tela de um dispositivo como imagem fixa ou em 

movimento, som ou texto verbal, explica Ribeiro, é traduzido em números por vários 
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dispositivos, genericamente chamados de computadores. Programações que não 

vemos formam a estrutura que dá suporte a esta linguagem no interior dos 

aparelhos. Tablets e celulares (smartphones) são considerados microcomputadores. 

Arquivos digitais podem ser copiados e difundidos sem a garantia de 

manutenção da marca original (RIBEIRO, S.D). Com todos os dados digitais 

expressos em números, a distinção de uma cópia desaparece, todas as versões são 

idênticas (SHIRKY, 2011).  

O termo CMC (Comunicação Mediada por Computador) refere-se à 

comunicação que acontece entre seres humanos através dos computadores 

(HERRING, 1996 apud RECUERO, 2012). A conversação em rede é uma das 

formas de CMC, e não é determinada pela ferramenta apenas, é uma prática de uso 

e construção de significado por aqueles que interagem nesse ambiente (RECUERO, 

2012). 

Boyd (2007, p.125, 126) compara a comunicação não mediada pela 

tecnologia e aquela que recebe a mediação tecnológica (Quadro 3) e observa, nesta 

última, uma categoria que a autora denomina de “públicos em rede”. Quatro 

propriedades distinguem os públicos em rede, conforme Boyd: 1) persistência: é 

possível gravar a comunicação, permitindo comunicação assíncrona e, com isso, o 

prolongamento do período de existência da fala; 2) buscabilidade: ferramentas de 

pesquisa e descoberta disponíveis com o pressionamento de teclas; 3) 

replicabilidade: o que é expresso em rede pode ser copiado de um lugar para outro, 

não sendo possível distinguir o original da cópia; 4) públicos-alvo invisíveis: é 

praticamente impossível verificar todos aqueles que acessaram o conteúdo, pode 

ser ouvido em local e hora diferentes de quando e onde foi expresso originalmente. 

Na interação mediada pela tecnologia, as forças delimitadoras de público 

são menos restritas pela geografia e colocação temporal do que ocorre com   

públicos não mediados (BOYD, 2007).  

 

Quadro 3 - Interação social mediada e não mediada pela tecnologia  

Sem mediação tecnológica Com mediação da tecnologia 

Fronteiras e público definidos 

estruturalmente;  

 

Limite físico para acesso a 

Tecnologias mediadoras como televisão, rádio e papel 

mudam a escala. Registram o que aconteceu. O 

público não é só quem testemunhou, mas quem teve 

acesso à reprodução do que aconteceu.  
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informações visuais e auditivas; 

 

Audiência restrita àqueles presentes 

em um raio geográfico limitado a um 

determinado momento; 

 

Não é possível ao mundo inteiro 

testemunhar algo.  

 

O público é afetado pelas propriedades das 

tecnologias mediadoras, como persistência, 

replicabilidade e públicos-alvo invisíveis.  

 

Públicos em rede oferecem um recurso adicional - 

buscabilidade - enquanto amplia todas as outras 

propriedades (persistência, replicabilidade e públicos-

alvo invisíveis). Com a buscabilidade é possível ao 

público assistir ao que ocorreu quando quiser. 

Fonte: Boyd (2007) 

 

2.1.4 Mídia 

 

O processo de comunicação em rede digital requer uma mídia para dar 

suporte e transportar a informação de um perfil a outro. Perassi (2019) define mídia 

como o sistema físico: mecânico, elétrico, eletrônico ou eletrônico-digital, que 

suporta e veicula a informação, canalizando-a como mensagem. Além de canal de 

condução ou de distribuição, também se refere ao armazenamento da informação 

(PERASSI, 2011). O autor cita como exemplos mídias portáteis, tais como pen 

drives e computadores ligados à Internet.  

A “mídia ativa eletrônico-digital, multimídia, hipertextual, interligada em rede 

e interativa ativou e dinamizou a captura, o armazenamento, a interatividade, o 

agrupamento, o resgate, a distribuição e a produção de informações” (PERASSI, 

2011, p.52). Quando as mídias são rápidas, como no caso das mídias digitais, 

apresentam como característica, também, o fato de serem emocionais, pois 

sentimos mais rápido do que pensamos (THOMPSON, 2018).  

Na década de 1950, Innis (2008) estudou as características de diferentes 

mídias e afirma que um meio de comunicação tem influência importante sobre a 

disseminação do conhecimento no espaço e no tempo. Quando o meio é pesado, 

durável e não adequado ao transporte pode ser mais adequado à propagação 

através do tempo. Se o meio for leve e facilmente transportado serve mais à 

disseminação espacial.  
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Segundo o autor, o conhecimento de outras civilizações depende em grande 

parte da capacidade de preservação da mídia e de estar acessível à descoberta. “A 

escrita sobre argila e pedra tem sido preservada de forma mais eficaz do que a 

escrita em papiro” (INNIS, 2008, p. 33). 

 

2.1.5 Mídias sociais e propagáveis 

 

No universo das mídias digitais, grande parte da interação entre as pessoas 

ocorre em mídias sociais, nas quais se enquadram várias ferramentas, como blogs, 

fóruns de discussão, microblogs, comunidades de compartilhamento de conteúdo e 

sites de redes sociais (COOMBS, 2014).  

Recuero (2015, p.19) define mídia social como um “fenômeno que inicia com 

a apropriação dos sites de rede social pelos usuários, tornando o processo de 

comunicação mais horizontal”. Miller (2016) diz que a mídia social não deve ser vista 

como a plataforma, e sim como o conteúdo publicado nessas plataformas, que varia 

de região para região. Para o autor, não é apenas o meio de comunicação, é o lugar 

de socialização. 

Mídia social “é um grupo de aplicativos na Internet que se baseia nos 

fundamentos ideológicos e tecnológicos da web 2.0” (KAPLAN; HAENLEIN, 2010, p. 

61). Segundo os autores, a web 2.0 serviu como plataforma para evolução das 

mídias sociais, pois, representou o momento em que conteúdo e aplicativos não 

eram mais criados e publicados por indivíduos, mas continuamente modificados por 

todos os usuários de forma colaborativa, com o suporte de funcionalidades técnicas 

que surgiam.  

Bento (2018) enfatiza a diferença entre redes sociais, descritas como 

estruturas formadas por pessoas com interesses em comum, e mídias sociais, as 

tecnologias que possibilitam a comunicação interativa. E esta comunicação é 

potencialmente pública, afirma Coombs (2014), porque outras pessoas podem ver o 

que alguém cria, seja por estarem conectadas ao indivíduo ou grupo que produziu o 

material, por estarem pesquisando aquele tipo de conteúdo, ou, conectadas a 

instituições ou comunidades associadas ao tema.  

Frequentemente, o termo rede social on-line (em inglês: Online Social 

Networks – OSN) é utilizado para se referir aos sites de relacionamento social, que 
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permitem aos seus usuários se comunicar um com o outro, encontrar pessoas que 

compartilham dos mesmos interesses ou informar tanto pessoas próximas quanto o 

público geral da rede sobre conquistas, opiniões e informações diversas (KRID; 

GRATI; ROBBANA, 2015).  

Segundo os autores, uma OSN é composta por um conjunto de nós ou perfis 

interconectados por vários tipos de vínculos ou relacionamentos, como amizade ou 

de seguidores. “As OSN mudaram para sempre o caminho por onde circula a 

informação”, afirmam Krid, Grati e Robbana (2015, p. 1). 

Apesar da visão particular de cada pensador, parece haver convergência 

sobre o papel ativo da sociedade na construção de significado e compartilhamento 

de conteúdo, utilizando-se de mídias que possibilitam tecnicamente ampla 

participação. Este estudo adota o termo rede social digital para contemplar as muitas 

possibilidades de comunicação, sem se prender a uma plataforma específica.  

As redes sociais digitais oferecem as condições fundamentais para que a 

informação se propague intensamente entre os usuários da rede. Quando isto 

acontece, temos o que Jenkins, Ford e Green (2015) intitulam de mídia propagável.  

Na definição dos autores, elas são as ferramentas de comunicação on-line 

que facilitam o compartilhamento informal e instantâneo. “Todos devemos ter 

cuidado para não supor que meios mais participativos de circulação possam ser 

explicados exclusivamente pelo surgimento da infraestrutura tecnológica” (JENKINS; 

FORD; GREEN, 2015, p.14).  

Termos e expressões como propagar, propagável e propagabilidade 

descrevem a circulação da mídia e se referem ao “potencial técnico e cultural de os 

públicos compartilharem conteúdos por motivos próprios”, tendo ou não permissão 

para isso, e disseminarem “algo em torno do qual se pode criar uma conversa” 

(JENKINS; FORD; GREEN, 2015, p.15).  

A experiência de navegação na Internet é dinâmica. Os conteúdos circulam 

por meio de conexões sociais, com forças institucionais atuando de cima para baixo 

e forças sociais atuando de baixo para cima. Ambos determinam como um material é 

compartilhado dentro de uma mesma cultura ou entre culturas diferentes, de forma 

mais participativa e desorganizada (JENKINS; FORD; GREEN, 2015).  
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O termo mídia propagável prevê o poder de ação do público e não se refere 

apenas a quando o conteúdo se propaga amplamente. Inclui o engajamento de uma 

comunidade-nicho, com a intensa propagação do conteúdo entre aquele 

determinado público. E quando ocorre a propagação nestas comunidades, dizem 

Jenkins, Ford e Green (2015), o material é refeito por elas, pois o conteúdo de 

massa não atende com perfeição às necessidades e interesses daquele público.  

Quatro aspectos sustentam a propagabilidade, indicam os autores: 1) 

recursos técnicos; 2) estruturas econômicas; 3) atributos de texto de mídia e; 4) 

redes sociais. Os recursos técnicos, explicam, são aqueles que tornam mais fácil a 

circulação de algum tipo de conteúdo em comparação com outros; as estruturas 

econômicas são as que sustentam ou restringem a circulação; os atributos de texto 

podem despertar a motivação de compartilhamento; e as redes sociais conectam as 

pessoas por meio da tecnologia.  

Entre as características da mídia que os autores identificam que favorecem a 

propagabilidade estão a possibilidade de acesso ao conteúdo onde e quando o 

público quiser; ser portátil, o conteúdo não fica restrito a um só lugar, pode ser 

editado pela audiência e inserido em outros lugares; e a abertura da mídia a uma 

variedade de usos pelo público.  

O atributo do conteúdo contribui com a propagabilidade quando parte de um 

fluxo constante de material, apresenta significado e valor para quem o compartilha e 

o recebe. As motivações e conexões dos usuários também contribuem, pois as 

pessoas avaliam um conteúdo conforme padrões pessoais e o compartilham com 

base no valor percebido pelo seu círculo social. O objetivo pode ser crescer ou ativar 

uma comunidade (JENKINS; FORD; GREEN, 2015).  

Outros aspectos que influenciam a propagabilidade de conteúdo são a 

controvérsia e a popularidade. A controvérsia é quando um material provoca 

discordância entre aqueles que tomam conhecimento de seu conteúdo no que diz 

respeito principalmente a valores e julgamentos em conflito. A popularidade é 

quando se torna parte de uma discussão atual na mídia. Ao analisar estudos sobre a 

propagação de boatos, os autores dizem que o conteúdo que se espalha muitas 

vezes não é o de maior qualidade, e sim o que toca mais os desejos e temores da 

comunidade (JENKINS; FORD; GREEN, 2015).  
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Ao se referir ao trabalho do estrategista Mike Arauz, Jenkins, Ford e Green 

(2015), apontam a ideia do autor de que para atingir as pessoas, é preciso encontrar 

“uma maneira de cruzar com elas em seus próprios termos [...] onde quer que elas 

escolham passar o tempo. Esses lugares são definidos pelas paixões das pessoas”. 

(JENKINS; FORD; GREEN 2015, p. 237).  

A questão, segundo eles, é saber quais são as estruturas sociais que 

apoiam a propagação de textos de mídia. A conclusão dos autores é a de que os 

textos que dão abertura para análise, criação de significados ou atividade coletiva 

por parte do público, o que eles chamam de textos producentes, conduzem ao 

engajamento profundo. E estes dois atributos - ser producente e engajante - são os 

que têm grande tendência de se espalhar (JENKINS; FORD; GREEN, 2015).  

 

2.1.6 Imagem e reputação 

 

A comunicação em redes sociais digitais deixa indivíduos e instituições 

expostos ao julgamento público. Se o teor da propagação for negativo para o alvo da 

disseminação, a percepção sobre ele corre o risco de mudar, afetando a imagem ou 

até mesmo a reputação. Ambos são ativos importantes e às vezes tratados como 

sinônimos, entretanto, apresentam particularidades.  

Stern, Zinkhan e Jaju (2001), ao estudar imagem com foco em marketing e 

comportamento do consumidor, apresenta algumas definições, como a de Herzog 

(1963 apud STERN; ZINKHAN; JAJU, 2001), que define imagem da marca como a 

soma total de impressões que o consumidor recebe de muitas fontes. Todas essas 

impressões equivalem a uma espécie de personalidade da marca, semelhante ao 

grande público consumidor, embora diferentes grupos de consumidores possam ter 

atitudes diferentes em relação a ela. 

Ditcher (1985 apud STERN; ZINKHAN; JAJU, 2001) diz que a imagem 

descreve não características ou qualidades individuais, mas a impressão total que 

uma entidade cria na mente dos outros. E que uma imagem não está ancorada 

apenas em dados e detalhes objetivos. É a configuração de todo o campo do objeto. 
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Para Levy and Glick (1973 apud STERN, ZINKHAN; JAJU, 2001), uma 

imagem é uma interpretação, um conjunto de inferências e reações a um símbolo 

porque não é o objeto em si, mas se refere a ele. 

Reynolds (1965 apud STERN, ZINKHAN; JAJU, 2001) diz que uma imagem 

é a construção mental desenvolvida pelo consumidor com base em algumas 

impressões selecionadas entre o fluxo total de impressões.   

Bueno (2005) compara imagem e reputação. Conforme afirma, a imagem de 

uma organização pode ser construída com alguma facilidade, sem relação direta 

com a instituição, mas a reputação, diz o autor, é uma leitura mais aprofundada, 

resulta de interação maior, mais intensa e por mais tempo. Enquanto a imagem 

refere-se a poucos “momentos de verdade”, que possibilitam achar ou sentir o que a 

organização representa, a reputação é a síntese de vários contatos e leituras 

efetuadas ao longo de um tempo que oferecem convicção sobre o que ela é ou 

representa.  

O autor considera mais fácil modificar a imagem de uma organização, de 

positiva para negativa ou vice-versa, do que a reputação, na qual vivências, 

conhecimentos e experiências seriam mais fortes. Comparando com as relações 

sociais, pontua que o investimento afetivo, cognitivo e valorativo diante de uma 

imagem equivale ao relacionamento com um colega, enquanto na reputação, o 

investimento seria equivalente ao relacionamento entre familiares, com vínculo difícil 

de ser rompido (BUENO, 2005).  

Entre outras reflexões sobre reputação, estão a de Coombs (2012, p. 409) 

segundo a qual, “reputação é como as pessoas percebem uma organização”. Forni 

(2017) diz que a reputação está associada às expectativas da sociedade 

depositadas em pessoas ou organizações. Na revisão de literatura de Shamma 

(2012), a definição de Balmer (2001) para reputação é a “percepção duradoura de 

uma organização por um indivíduo, grupo ou rede que forma um sistema coletivo de 

crenças e opiniões que influenciam as ações das pessoas em relação a uma 

organização” (BALMER, 2001, apud SHAMMA, 2012, p. 155). 

Fombrun (1996, apud SHAMMA, 2012) associa reputação à identidade e à 

imagem corporativa. Segundo ele, a identidade corporativa refere-se às percepções 

do público interno da organização e a imagem corporativa é formada por meio das 

marcas e atividades de comunicação com públicos de interesse externos. 
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Coletivamente, afirma, todas as imagens desenvolvidas por diferentes públicos, 

sejam clientes, comunidade, investidor e funcionários formam a reputação 

corporativa.  

Para Saxton (1998 apud SHAMMA, 2012, p. 155), “É um reflexo das 

opiniões dos públicos de interesse sobre uma organização ao longo do tempo”.  

Doorley e Garcia (2007 apud SHAMMA, 2012) definem reputação pela fórmula: 

Reputação = Soma de Imagens = (Desempenho + Comportamento) + Comunicação.  

As diferentes abordagens para os conceitos de imagem e reputação 

encontram-se no sentido de que a boa reputação é um ativo intangível de grande 

valor, edificado a partir do relacionamento do indivíduo ou instituição com a 

sociedade ao longo do tempo, em um processo lento, porém, consistente. Zelar pela 

imagem nos mais diferentes contextos de atuação ajudará a construir uma boa 

reputação. Quando algo dá errado, ambas podem ser atingidas.  

 

2.1.7 Crise de reputação  

 

Bernstein (2011, p. 2) define crise como “qualquer situação que ameace ou 

possa prejudicar pessoas ou propriedades, interrompe seriamente os negócios, 

prejudica a reputação e/ou afeta negativamente o valor das ações.” Para Forni 

(2017), crise é uma ruptura com a normalidade, um fato negativo que sai do controle 

e quase sempre representa um passivo de imagem, um arranhão na reputação. 

Dependendo da dimensão, o impacto negativo pode ser tão forte que afeta 

definitivamente a reputação (FORNI, 2017).  

Coombs (2019), ao estudar organizações com e sem fins lucrativos, refere-

se a dois tipos de crise, operacional, com potencial de afetar a segurança e 

interromper operações, e a de reputação. Sohn e Lariscy (2014, p. 24) definem crise 

de reputação como um “grande evento que tem o potencial de ameaçar percepções 

e estimativas coletivas de todos os importantes públicos de interesse (stakeholders) 

de uma organização e de seus atributos relevantes.”  

A reputação é associada a algo, como oferecer produto de alta qualidade, 

por exemplo. Por esta razão, a crise não prejudica igualmente seus diferentes 
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aspectos. Uma crise pode gerar danos à percepção sobre produtos ou serviços 

enquanto outra impacta a questão ética (SOHN; LARISCY, 2014). 

Forni (2017) coloca que crises sempre representam uma ameaça à boa 

reputação. Um caso que virou objeto de muitos estudos é o da empresa 

multinacional British Petroleum. Como recorda Forni (2017), a explosão no poço de 

petróleo do Golfo do México, em 2010, a fez perder US$ 18 bilhões em valor num 

único dia, e diante da cobertura intensa da mídia e da alta exposição negativa do 

acontecimento em âmbito internacional, a perda de valor de mercado chegou a US$ 

30 bilhões.   

A crise ambiental da British Petroleum foi de grandes proporções e recebeu 

cobertura intensa da mídia tradicional. Na era das mídias digitais, outros problemas, 

de menor dimensão, ganham grande visibilidade também. Forni (2017) coloca que 

diante das novas formas de fazer jornalismo, produzido inclusive pelo cidadão 

comum, ações e comportamentos antes de conhecimento apenas de um público 

restrito agora ficam expostos. O autor pondera, ainda, que o cidadão se tornou mais 

consciente e vigilante. “O diferente, os deslizes, os erros das organizações e dos 

governantes tornam-se acontecimentos midiáticos. Principalmente aqueles que 

causam transtornos graves” (FORNI, 2017, p. 47).  

Um caso bem comentado na literatura exemplifica vários aspectos do que 

significa uma crise no meio digital: a presença do empoderamento do cidadão, a 

facilidade de comunicação em uma mídia propagável, o desdobramento imprevisível, 

a rápida escalada da propagação e um componente acelerador da crise: a postura 

inadequada da empresa, agravando um problema que poderia ter sido resolvido 

rapidamente.  

O caso envolveu a companhia aérea United Airlines, em 2009. O cantor e 

compositor do grupo Sons of Maxwell ficou insatisfeito com o atendimento ao 

verificar que sua guitarra foi danificada durante o transporte. A empresa se negou a 

oferecer compensação porque ele não fez a reclamação dentro do prazo de 24 

horas após o pouso. A disputa durou nove meses, até que ele teve a ideia de fazer 

uma música engraçada na qual narrava o episódio com o nome “United breaks 

guitars”.  

Publicada no Youtube no dia 6 de julho de 2009, recebeu 150 mil 

visualizações nas primeiras 24 horas, três dias depois, o vídeo tinha mais de 500 mil 
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visualizações. Em agosto, 5 milhões. Um ano depois, o vídeo foi visto por 9 milhões 

de pessoas. Logo após a primeira postagem, a companhia entrou em contato com o 

músico e tomou as medidas necessárias para resolver o problema (LANGLEY, 

2014).  

Crises que surgem ou são amplificadas em redes sociais digitais não são 

definidas pelo termo “crise nas mídias sociais”, que Coombs (2014) considera vago. 

O autor prefere classificar tal situação como paracrise, uma referência à ameaça de 

crise de reputação em situações associadas à acusação de conduta irresponsável 

ou antiética por parte de organizações.  

O autor classifica as paracrises iniciadas pelo público em três tipos: 

problemas de relacionamento com o cliente, desafio para que o alvo mude posturas 

ou ações e, ainda, o desabafo. O desafio é quando o público afirma que as práticas 

organizacionais são irresponsáveis. São questões que envolvem problemas morais, 

pontos de vista opostos e para as quais não há respostas definitivas. O desabafo 

expressa o descontentamento, não busca solucionar o problema (COOMBS, 2014). 

Mattila e Wirtz (2004) colocam que expressar a frustração permite liberar o 

estresse acumulado por sentimentos de angústia com experiências insatisfatórias, o 

objetivo é se sentir melhor. Este tipo de situação, segundo os autores, não leva à 

expectativa de resposta por parte da organização, mas motiva cerca de metade das 

reclamações.  

Na paracrise, o dano não está consumado, representa um sinal de que pode 

caminhar para isso. E o sinal de alerta é dado quando o público demanda a 

organização para mudar o seu comportamento, e faz isso publicamente, por meio 

das mídias sociais. Para Coombs (2012), a dificuldade é determinar quais 

mensagens de paracrises vão se disseminar e danificar a reputação de 

organizações. 

O ambiente deve ser considerado. A reputação sofre influência do contexto 

social. Fatores externos podem mudar a visão que a sociedade nutre por uma 

marca. Se o contexto muda, as expectativas mudam, como demonstrou recente 

estudo da empresa RepTrak, plataforma de inteligência de negócios com foco em 

reputação, marca e presença de mídia on-line. A pandemia de Covid-19 está 

forçando uma mudança estrutural.  
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A empresa realizou uma pesquisa sobre reputação empresarial no Brasil 

entre janeiro e abril de 2020 e o resultado mostrou fortalecimento médio de 2,5 

pontos na reputação. À frente das empresas estão apenas os profissionais de saúde 

e de outros serviços essenciais à população, que gozam de confiança e admiração 

maior nesta crise. Mas as empresas estão à frente de governos federal, estadual e 

municipal e de representantes da população em geral (REPTRAK, 2020).  

Para os autores do estudo, o resultado reflete uma expectativa. As pessoas 

esperam que as organizações se engajem e contribuam para resolução da crise. 

Ainda segundo o estudo, empresas cujas ações em resposta à pandemia são 

lembradas pela população apresentaram reputação 10,2 pontos mais alta que a das 

empresas que não são lembradas por suas ações.  

 

2.2 REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

 

Nesta etapa, é descrita a principal revisão de literatura da pesquisa: a 

revisão sistemática e integrativa que buscou o estado da arte sobre o processo de 

propagação de informação em redes sociais digitais. De acordo com Klassen et al. 

(1998), na revisão sistemática buscam-se os estudos relevantes, em seguida é feita 

a avaliação e a síntese a partir de método previamente definido. A vantagem sobre 

outros tipos de pesquisa, afirma, é a possibilidade de ser posteriormente replicada. 

No entanto, o autor pondera que buscas eletrônicas da literatura identificam apenas 

50% dos artigos relevantes e que pode ser útil acrescentar busca manual no 

processo, embora torne a tarefa mais trabalhosa e pode não ser uma solução viável 

para muitos pesquisadores.  

Dentro do escopo da revisão sistemática, a presente pesquisa se enquadra 

como revisão integrativa, que apresenta a integração de estudos empíricos e 

teóricos para oferecer um entendimento mais completo sobre determinado fenômeno 

(WHITTEMORE, 2005). As etapas da revisão integrativa, conforme Whittemore 

(2005) são: identificação do problema, busca da literatura, avaliação dos dados, 

análise dos dados e redação da revisão.  

O fenômeno da propagação é um elemento importante para investigação 

central da dissertação, que apresenta como problema de pesquisa: “Como perceber 

uma potencial crise de reputação durante a propagação de informação em redes 
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sociais digitais?” Na fase inicial e exploratória da pesquisa principal, em 2017, a 

busca de literatura associando os termos “crise” e “mídias sociais”, com foco no 

processo de comunicação, mostrou entre aqueles que estudam ou lidam com o tema 

nas organizações a preocupação com o impacto das redes sociais digitais sobre a 

imagem e a reputação.  

Os estudos tratavam principalmente de teorias, modelos, casos e estratégias 

de combate às crises, mas faziam menções a investigações de diferentes disciplinas 

que exploravam o fenômeno da propagação, demonstrando o interesse acadêmico 

multidisciplinar sobre o tema. E a constatação despertou o interesse de realização 

desta pesquisa.  

Após a fase de campo, percebeu-se a necessidade de retornar à literatura 

com o olhar direcionado para o entendimento científico multidisciplinar sobre o 

fenômeno da propagação, e que originou a presente revisão, que traz o seguinte 

problema de pesquisa: “Quais são os elementos e fatores presentes no processo de 

propagação de informação em redes sociais digitais?” 

A consulta à literatura se deu a partir da busca em bancos de dados 

internacionais e brasileiros reconhecidos pela comunidade científica pela amplitude 

do acervo e também por apresentar conteúdo multidisciplinar. Internacionais: 

Scopus, Science Direct, EBSCOHost, ProQuest. Nacionais: CIELO, Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações, Banco de dados – BTD EGC. A consulta ocorreu entre os meses de 

maio e junho de 2019 (exceto uma busca complementar, realizada em setembro do 

mesmo ano). Não houve restrição quanto ao tipo de documento, sendo 

considerados tanto artigos quanto livros (e capítulos de), bem como teses ou 

dissertações, conforme os filtros definidos para consulta.  O quadro 4 apresenta 

passo a passo o processo de revisão.  

Além do conteúdo proveniente do resultado primário da revisão sistemática, 

a presente pesquisa trouxe a contribuição de suas referências bibliográficas, onde 

se encontravam autores basilares. Utilizou, ainda, o método de coleta de dados 

Snowball como complemento. Snowball, ou bola de neve, diz respeito a referências 

em cadeia para se chegar a fontes de informação, como demonstra o estudo de 

Biernacki e Waldorf (1981). Na presente pesquisa, o método ocorreu com a 
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indicação de autores ou obras específicas a partir da rede de relacionamento com 

pesquisadores e sugestões automatizadas das bases de dados para inclusão de 

obras que não apareceram no resultado de busca ou foram lançadas após a revisão, 

mas que se mostraram úteis no presente contexto. 

A estratégia de busca, em cada base de dados, seguiu os procedimentos 

descritos a seguir: para resultado bruto de até 50 publicações (inclusive) todas foram 

considerados para leitura posterior. Para resultado superior a 50 títulos, foram 

aplicados os seguintes filtros: 1) os 20 títulos mais relevantes; 2) os 20 mais citados; 

e 3) os 20 títulos mais recentes ou os 20 mais relevantes de 2019, no caso de 

número expressivo de títulos disponíveis em 2019). Quando a base não dispunha de 

filtro para relevância e citação, a escolha se deu pelos 50 títulos mais recentes. O 

quadro 4 sintetiza os elementos da estratégia.  

As palavras-chave foram definidas por aparecerem de forma recorrente 

durante as leituras preliminares, na fase inicial da pesquisa. São três associações, 

redes sociais, propagação e características, utilizando diferentes palavras que, 

embora não sejam sinônimos, contribuíram para direcionar o resultado da consulta.  

A associação com a palavra crise, em inglês: crisis ou crises, singular e 

plural, respectivamente, foram intencionalmente retiradas da estratégia-base porque 

os testes para definição do modelo a ser usado mostraram uma redução drástica no 

número de resultados (somente quatro e apenas na base Scopus), inviabilizando o 

entendimento mais amplo do fenômeno. Porém, na base Scopus foi incluída uma 

busca específica com a palavra crisis e o resultado foi inserido no resultado da 

pesquisa.  

A estratégia para bases internacionais, utilizada integralmente na Scopus, 

sofreu pequena adaptação nas demais para se encaixar aos parâmetros disponíveis 

em cada uma. E não foi possível replicá-la em bancos nacionais porque estes 

retornaram resultado zero, então foi preciso simplificar a estratégia, mantendo o 

objetivo original da busca. O quadro 4 traz de forma detalhada como foi feita a busca 

em cada base e termos utilizados.     

A execução da estratégia contemplou a aplicação dos descritores, 

operadores booleanos e filtros nas bases de dados definidas anteriormente; 

download de títulos e resumos para o programa de suporte a bibliografias Mendeley 

para ajudar na organização dos documentos; exclusão de obras repetidas; leitura de 
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títulos e resumos para exclusão de estudos considerados não aderentes; busca dos 

textos completos de 91 publicações selecionadas para leitura na íntegra, das quais 

foi possível obter 85 conteúdos completos; leitura e avaliação.  

Para inclusão, houve a leitura de título e resumo de estudos selecionados 

conforme estratégia definida para pesquisa com o objetivo de identificar a presença 

de pelo menos um aspecto associado à propagação de conteúdo:  tipo de conteúdo, 

elementos presentes, fatores e contexto que influenciam o seu crescimento. Foram 

descartados estudos que apenas mencionavam a ocorrência de propagação, sem 

explorar o fenômeno em si e aqueles que apenas tratavam de estratégias e 

ferramentas para impulsionar a exposição on-line, sem trazer contribuições para a 

questão da presente pesquisa.  

 
  Quadro 4 – Estratégia de busca para revisão de literatura 

 Base de dados Campo de busca, descritores e 
operadores booleanos 
 

Resultado 
bruto 

 

Filtros aplicados 

BASES 
INTERNACIONAIS 

   

Scopus  
 
 

TITLE-ABS-KEY 
 
(("social media” OR "online social 
network*") AND (spread* OR diffusion 
OR propagation) AND information AND 
(features OR pattern OR actors OR 
behavior OR behaviour)) 
 

1272 20 mais relevantes 
20 mais citados 

20 mais relevantes 
em 2019 

 
 

    

SCIENCE DIRECT 
  

TITLE, ABSTRACT OR AUTHOR-
SPECIFIED KEYWORDS  
 
(("social media” OR "online social 
networks") AND (spread OR diffusion 
OR propagation) AND information AND 
(features OR pattern OR behavior)) 

119 20 mais relevantes 
20 mais recentes 

 

PROQUEST  
 

NOFT (tudo menos texto completo) 
 
(("social media” OR "online social 
network*") AND (spread* OR diffusion 
OR propagation) AND information AND 
(features OR pattern OR actors OR 
behavior OR behaviour)) 

1070 20 mais relevantes 
20 mais relevantes 

de 2019 

    

EBSCOHost RESUMO 
 
(("social media” OR "online social 
network*") AND (spread* OR diffusion 
OR propagation) AND information AND 
(features OR pattern OR actors OR 
behavior OR behaviour)) 

 
472 

20 mais relevantes 
20 mais recentes 
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BANCOS DE DADOS 
NACIONAIS 

   

SCIELO 
 

RESUMO 
 
(ab:(social media AND spread AND 
information))  
 

19   
 

Todos os estudos 
encontrados:19 

Catálogo de teses e 
dissertações da Capes  
 

RESUMO – INGLÊS 
 
(ab:(social media AND spread AND 
information)) 
 

158 
 

50 mais recentes 
 

 RESUMO - PORTUGUÊS 
 
(ab:(redes sociais AND propagação 
AND informação)) 

182 50 mais recentes 

Biblioteca Digital 
Brasileira de Teses e 
Dissertações 

RESUMO – INGLÊS 
 
“social media” AND spread AND 
information 

112 20 mais relevantes 
20 mais recentes 

 RESUMO - PORTUGUÊS 
(pesquisa em 29.09.2019) 
 
“Redes sociais” and propagação and 
informação 

19  Todos os 
resultados: 19 
encontrados  
(Válidos: 05, mas 
aqui a soma 
considera 19, e só 
depois reduz para 
os 5 (após leitura 
de título e resumo) 
 
 

ESTRATÉGIA 
ADICIONANDO 
PALAVRA “CRISIS” SÓ 
SCOPUS 

   

 (( "social media"  OR  "online social 
network*" )  AND  ( "information spread*"  
OR  "spread of information"  OR  
"dissemination of information"  OR  
"information diffusion"  OR  "information 
transmission"  OR  "dynamics of the 
networks"  OR  "propagation data" )  
AND  crisis  AND  ( pattern*  OR  
structure  OR  dynamic  OR  propriet*  
OR  aspects  OR  component*  OR  
process  OR  element*  OR  behavio$r  
OR  speed  OR  temporal ))  

4 Todos os estudos 
encontrados: 4 

Banco de teses e 
dissertações do EGC 

Busca dos termos separadamente 
social media, mídia social, rede social 
online, crise 

10 Soma dos 
resultados:10 

  T= 3437 T= 372 

  Fonte: banco de dados da autora 

 

O fluxo de informação em redes sociais sofre diversas interferências, 

começando pela organização da rede - a localização das pessoas e o papel que 

desempenham - como veremos nesta revisão de literatura revisitando conceitos de 

cascata, mundo pequeno e hubs. Estudos também mostram que o tipo e a força da 
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relação entre usuários contribuem para o encaminhamento de mensagens, como a 

força dos laços fracos. Outro aspecto identificado é a influência social.  

Além das relações entre usuários, outro ponto que merece atenção é a 

relação do usuário com o conteúdo, isto é, como ele reage ao teor da informação. A 

decisão de compartilhá-la ou não leva em conta, ainda, sentimentos e motivações 

pessoais.  

Portanto, trata-se de um fenômeno complexo, que envolve vários fatores. 

Aferir quais são mais decisivos foge ao escopo desta pesquisa, que busca apenas 

identificá-los e descrevê-los, a partir da investigação de estudos de caso. Não se 

tem a pretensão de ser exaustivo ou levar à generalização. Principais contribuições 

da revisão de literatura para questão de pesquisa são apresentadas a seguir.  

A literatura mostra que a visão contemporânea de redes é uma vista aérea 

da vida social (Figura 2), observando todo o padrão de conexões entre milhões de 

pessoas, e isto fornece uma maneira de caracterizar a estrutura das relações sociais 

em larga escala dentro de uma sociedade (CENTOLA, 2018).  

 

Figura 2 – Vista aérea de uma rede social 

 

Fonte: Centola (2018)  

 

Do ponto de vista da estrutura, as conexões em redes reais geralmente são 

representadas por grafos gerais, mas a propagação de informação em rede forma 

cascatas (ABREU, 2016). “Nessas cascatas, vértices representam agentes e arestas 
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direcionadas representam um caminho tomado por uma informação, que pode ser 

uma notícia, um meme ou um vírus” (SADIKOV et al., 2011 apud ABREU, 2016, p. 

45).   

Watts (2002), em estudo sobre cascatas, refere-se ao termo como um 

evento de qualquer tamanho desencadeado por uma semente inicial. O autor utiliza 

a linguagem de difusão de inovações para explicar seu ponto de vista.  A semente 

inicial é formada pelos inovadores (innovators) e os vértices vulneráveis 

correspondem aos primeiros adotantes (early adopters). “A menos que os 

inovadores estejam conectados a uma comunidade de primeiros adotantes nenhuma 

cascata é possível” (WATTS, 2002, p. 5767).  

Para esse autor, o sucesso ou fracasso de uma inovação depende menos 

do número e das características dos inovadores do que da estrutura da comunidade 

dos primeiros adotantes. Quanto maior o número de primeiros adotantes na rede, 

maior a probabilidade de que uma inovação se espalhe. Além do número, interfere 

na propagação como os primeiros adotantes estão conectados uns com os outros e 

com outros membros de uma comunidade maior envolvendo adotantes tardios, que 

não tendem a responder diretamente aos inovadores, e podem ser influenciados 

indiretamente se expostos a múltiplos primeiros adotantes.  

Watts (2002) também trata de cascata global, descrita por ele como grandes 

e raras, desencadeadas por pequenos choques que se manifestam de maneira 

diversa. Fenômenos como grandes movimentos sociais de base, que começam na 

ausência de controle centralizado ou comunicação pública são, segundo ele, 

exemplos de cascatas globais, durante as quais os indivíduos de uma população 

exibem comportamento de rebanho, tomando decisões com base em ações de 

outros indivíduos, em vez de confiar em suas próprias informações sobre o 

problema.  

Conforme Abreu (2016) sintetiza na figura 3, a representação de uma 

cascata de informação apresenta inovadores, primeiros adotantes, e os chamados 

folhas, usuários que não passam a informação para frente, e nos quais a 

propagação termina. Os demais são intermediários, que participam do processo de 

propagação.  
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Figura 3 – Representação de propagação em cascata 

 

Legenda: vértices A e D são fontes. B, C e H são early adopters, e E, F e I são folhas.  

Fonte:  Abreu (2016) 

 

2.2.1 Teoria do Mundo Pequeno  

 

Os estudos sobre como as coisas se propagam dentro das redes não é 

recente. Entre os cientistas que se debruçaram sobre o conhecimento das redes 

sociais estão Duncan Watts e seu orientador Steven Strogatz. Conforme explicaram 

em documentário produzido pela rede de televisão BBC, no início dos anos 2000, 

eles estavam observando o comportamento de grilos para explicar o fenômeno da 

sincronicidade e uma pergunta não saía da cabeça de Watts. Ao constatar que 

milhares de grilos cantavam em uníssono em noites de verão, perguntava-se: “Quem 

está escutando quem” (STROGATZ; WATTS; BARABÁSI, 2009). Esta questão fez 

Watts pensar em padrões de conexão e recordar a Teoria do Mundo Pequeno, do 

psicólogo Stanley Milgram, realizado na década de 1960, e como este estudo 

poderia ser aplicado ao mundo real.  

O estudo de Milgram (1967) buscava responder a uma questão sobre 

distância social: havendo duas pessoas no mundo, quantos conhecidos entre eles 

serviriam como conexões intermediárias para conectá-los? No estudo, realizado nos 

Estados Unidos, foram selecionadas 145 pessoas para receber um envelope e fazê-

lo chegar a um destinatário desconhecido em outro Estado, distante mais de 2 mil 

quilômetros.  
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No envelope havia algumas informações sobre a pessoa de destino, como o 

lugar onde ficava o trabalho e residência e o nível de escolaridade. Para cumprir a 

missão, cada remetente deveria encaminhar o envelope para alguém conhecido, 

aquele que mais poderia se aproximar do destinatário, na visão particular de cada 

um.   

Um aspecto que chamou a atenção de Milgram é que em dezenas de vezes 

o envelope foi entregue ao destinatário por apenas três pessoas, o que o levou a 

perceber que havia canais mais populares para a transmissão da cadeia, em esferas 

diferentes de atuação. Outra observação do autor é que alguns envelopes não 

chegaram ao destino mesmo tendo percorrido uma grande jornada e estarem a 

poucos metros do fim. “Parece que a comunicação social é algumas vezes restrita 

menos pela distância física do que pela distância social” (MILGRAM, 1967, p. 66). 

No final, o estudo mostrou que as correntes dos remetentes variavam de 

dois a 10 intermediários conhecidos, com a média de cinco. O resultado inspirou o 

nome Seis Graus de Separação, como o estudo ficaria conhecido mais tarde. 

Milgram (1967) diz que a média de cinco intermediários impressiona pela distância 

percorrida e que o número não é intuitivo. Alguns para quem o autor perguntou, 

estimavam que seriam necessários 100 intermediários. 

O que Milgram (1967) observou é que a distância de cinco intermediários 

contemplava uma enorme distância psicológica entre o ponto de partida e de 

destino, e que entre os dois pontos não há cinco pessoas, mas cinco círculos de 

conhecidos, cinco estruturas os separando. O autor concluiu que, de alguma 

maneira, todos nós estamos unidos em uma firme trama social.  

Para Newman (2018), vários aspectos da pesquisa de Milgram (1967) são 

passíveis de questionamento quanto à capacidade de generalização, mas afirma 

que a conclusão fundamental – a de que pares de nós nas redes sociais tendem, em 

média, a serem conectados por caminhos curtos - é amplamente aceita, pois foi 

confirmada por estudos posteriores. 

Segundo este mesmo autor, um dos motivos pelos quais a Internet funciona 

é que qualquer computador tem apenas alguns saltos na rede. As rotas adotadas 

pelos pacotes de dados na Internet raramente têm mais de vinte saltos, o que faz da 

capacidade de receber dados instantaneamente de qualquer lugar do mundo uma 

consequência direta do efeito do Mundo Pequeno (NEWMAN, 2018).  
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No documentário da BBC (STROGATZ; WATTS; BARABÁSI, 2009), Watts 

descreve o princípio dos Seis Graus a partir da experiência em um estádio lotado. 

Para fazer a mensagem de uma pessoa chegar ao outro lado da arquibancada, um 

indivíduo irá passá-la a quem estiver do lado, e assim sucessivamente, levando um 

bom tempo até alcançar o destino. Porém, se o indivíduo que emite a mensagem e o 

receptor do outro lado do estádio portarem um aparelho de comunicação portátil do 

tipo walk-talkie, todo um grupo pode se comunicar com o outro lado em bem menos 

tempo.  

O equipamento chamado de elo aleatório foi visto como capaz de produzir 

um grande efeito. Como afirmou Strogatz (Strogatz; Watts; Barabási, 2009), o 

percurso não se torna gradualmente menor, ele reduz bruscamente. Para este 

cientista, um aspecto-chave do efeito dos Seis Graus é que todos nós conhecemos 

alguém que se mudou e isso estabelece um elo entre nós e comunidades distantes.  

Mais tarde o geneticista Marc Vidal testou a teoria dos Seis Graus de 

Separação com um projeto global, envolvendo 40 voluntários desconhecidos em 

diferentes países. A missão dos voluntários era fazer uma encomenda chegar ao 

escritório dele, em Boston, nos Estados Unidos, apenas encaminhando-a a amigos, 

conhecidos ou familiares, que poderiam servir de elo. Ao final, as encomendas 

passaram por 28 países e 53 cidades. Apenas três delas chegaram ao escritório de 

Vidal, mas, na média, levaram seis etapas para chegar até lá (STROGATZ; WATTS; 

BARABÁSI, 2009).  

Na mídia digital, o intervalo é ainda menor. Backstrom et al. (2012) 

apresentaram estudo mostrando que a média da distância social no site de rede 

social Facebook era de apenas 3,7 graus separando um e outro usuário. Na época 

da pesquisa, toda a rede ativa do Facebook foi considerada, 721 milhões de 

usuários e 69 bilhões de amizades. “O mundo é ainda menor do que esperávamos” 

BACKSTROM et al. (2012 p. 1).  
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2.2.2 Hubs 

 

Outro conhecido estudo que busca entender as redes data do início dos 

anos de 1990, quando o físico húngaro Laszlo Barabási estudava a possibilidade de 

prever o futuro a partir das redes e partiu da premissa de que os fatos nunca são 

isolados, dependem uns dos outros, por isso era preciso entender a interação 

(STROGATZ; WATTS; BARABASI, 2009). 

Ao mapear a Internet, Barabási pressupunha que ninguém a controlava, pois 

qualquer um podia criar um site e vinculá-lo ao que quisesse. Assim, a expectativa 

era a de que a rede fosse aleatória. Segundo ele, se a Internet fosse uma rede 

aleatória, a distribuição de links seguiria uma curva de sino. Mas não foi isto que 

descobriu: a maioria das páginas tinha poucos links, e havia algumas com grande 

número de conexões.  

“Descobrimos alguns sites com milhares de links levando até eles, eram os 

hubs. Isto foi completamente novo, inesperado e não sabíamos o que fazer com 

isso” (STROGATZ; WATTS; BARABASI, 2009). Não era um mundo aleatório, 

segundo observou, parecia haver um princípio de organização baseado em hubs, 

assim como na sociedade, com pessoas que são mais conectadas que as demais.  

“Através de elos aleatórios, ou hubs, o mundo se faz pequeno, permitindo 

que tudo viaje longe e rápido na rede. Isso pode ser uma boa notícia ou totalmente 

devastadora, depende do que está se espalhando na rede” (STROGATZ; WATTS; 

BARABASI, 2009).  

 

2.2.3 Laços fortes e laços fracos 

 

Outro autor importante para o entendimento da propagação é Mark 

Granovetter. É dele o conceito que envolve laços fortes (como família e amigos) e 

laços fracos (conhecidos). O autor afirma que o quer que seja difundido pode 

alcançar grande número de pessoas e maior distância social quando passado 

através de laços fracos do que por laços fortes (GRANOVETTER, 1983).  

Como exemplifica, se alguém lança um rumor para todos os amigos 

próximos e eles o replicam da mesma forma, muitos vão ouvir o rumor duas ou três 

vezes, pois aqueles que são ligados por laços fortes tendem a ter amigos em 
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comum. Neste tipo de situação, é mais provável que o rumor fique limitado a poucos 

grupos exclusivos, pois as pontes não serão atravessadas (GRANOVETTER, 1983).   

Conforme aponta o mesmo estudo, laços fortes criam coesão local enquanto 

os laços fracos são mais prováveis de ligar membros de diferentes pequenos 

grupos, criando oportunidades individuais e integração entre comunidades. Os laços 

fracos e esparsos que promovem a integração entre comunidades são chamados de 

laços-ponte (GRANOVETTER, 1983). 

 

2.2.4 Força das relações no encaminhamento de mensagens 

 

Dodds, Mohamad e Watts (2003) conduziram experimento que mostrou as 

relações entre usuários da rede que mais contribuíram para o encaminhamento de 

mensagens. A pesquisa envolveu mais de 60 mil usuários de e-mail. No estudo, os 

usuários deviam tentar alcançar uma das 18 pessoas-alvo selecionadas pelos 

pesquisadores em 13 países encaminhando mensagens para conhecidos. 

Os pesquisadores verificaram o tipo, a origem e a força da relação no 

processo de direcionar a mensagem ao destino. As relações que mais contribuíram 

para alcançar o objetivo foram as de amizade, categoria que aparece em 67% das 

respostas sobre os tipos de relacionamento. Sobre a origem do relacionamento, o 

trabalho (25%) e escola-universidade (22%) foram os principais. No que diz respeito 

à força das relações que ajudaram a cumprir a missão, as mais presentes foram 

relações bastante próximas (33%), muito próximas (23%) e casuais (22%). E desta 

vez, Dodds, Mohamad e Watts (2003) não identificaram a presença de “hubs” 

altamente conectados para completar a tarefa.  

Os autores estimam que os participantes atingiram suas metas em uma 

média de cinco a sete etapas, dependendo da separação de origem e alvo. A 

conclusão foi a de que, embora as redes sociais globais sejam, em princípio, 

pesquisáveis, o sucesso depende sensivelmente dos incentivos individuais.  
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2.2.5 Influenciador, influência social e contágio 

 

Um dos personagens marcantes nas redes sociais digitais é o chamado 

influenciador.  Sobre o termo, Watts (2011) afirma que originalmente se referia a 

pessoas “comuns” que por acaso exerciam grande influência sobre amigos e 

vizinhos. Atualmente um grande espectro de agentes é chamado de influenciador, 

como gigantes da mídia, editores, atores e blogueiros. Vários nomes são associados 

ao termo influenciador, tais como líderes de opinião, influentes, especialistas, hubs, 

conectores. Embora não signifiquem a mesma coisa, todos se referem à ideia de 

que “um pequeno número de indivíduos especiais tem um efeito importante nas 

opiniões, crenças e hábitos de consumo de um grande número de indivíduos” 

(WATTS, 2011, p. 309).  

Nem sempre a influência parte de um ou de poucos perfis, facilmente 

identificados. Watts (2011) considera que a influência social não é um processo 

simples. “Uma série de estudos sugere que a influência social é principalmente 

subconsciente, decorrente de sugestões sutis que recebemos de nossos amigos e 

vizinhos, não necessariamente por nos voltarmos a eles” (WATTS, 2011, p. 92). 

Segundo o autor, nem está claro que reconhecemos que fomos influenciados. As 

percepções dizem respeito mais às relações sociais e hierárquicas do que sobre a 

influência em si.  

Berger (2013) observa o grande efeito da influência social sobre o 

comportamento. O autor cita estudo sobre jovens que bebiam em demasia. Na 

verdade, nenhum deles queria beber tanto, só que isto não estava explícito, eles 

bebiam porque viam os outros colegas bebendo, era a validação social.  E, como 

lembra Berger, o comportamento é público e o pensamento privado, assim, não 

percebiam que os colegas também não queriam beber, imitavam o comportamento.   

Yan e Jiang (2018) estudaram os efeitos do comportamento na propagação 

de informação, em especial a situação de quando uma pessoa enfrenta a opção de 

encaminhar uma mensagem (positiva ou negativa). Os pesquisadores avaliaram a 

influência de dois fatores, o comportamento de manada (ou rebanho) e o viés 

negativo na escolha e mudança de comportamento. 

Conforme explicam os autores, em sua origem, o comportamento de 

manada descrevia o comportamento não racional de investidores realizando 



63 

 

 

transações de compra e venda de ações, seguindo cegamente outros investidores. 

Mais tarde descobriu-se que o comportamento de manada, às vezes, pode ser 

racional quando as pessoas acreditam que a sabedoria de um grupo vai ajudá-las a 

fazer a escolha certa. Posteriormente, esta mesma denominação foi utilizada para se 

referir ao fenômeno de pessoas seguindo comportamentos majoritários no processo 

de tomada de decisão.  

Conforme pontuam Yan e Jiang (2018), as pessoas seguem a multidão por 

interferência de fatores externos. A pressão do grupo pode levar à mudança de 

comportamento, observam, citando estudos que corroboram esse pensamento. Um 

grande grupo também é mais eficaz em atrair novos indivíduos do que pequenos, 

afirmam. Quanto maior o estímulo da multidão, maior a taxa de conformidade. A 

pressão do grupo agrava o comportamento de manada.  

Sobre o viés da negatividade, Yan e Jiang (2018) citam estudos anteriores 

que indicam que quando as pessoas recebem informações contraditórias (positivas e 

negativas), como no caso da disseminação de rumores, preferem encaminhar o que 

é negativo.  Mas o estudo de Yan e Jiang (2018) revelou que a influência do grupo 

desempenha papel mais importante do que o viés de negatividade na difusão de 

informações.  

Ao estudar a influência de usuários na plataforma de microblog Twitter na 

difusão de informação, Welles e González-Bailón (2020) comparam os papéis dos 

meios de comunicação de massa, de evangelistas (também chamados de 

influenciadores, líderes de opinião, hubs ou conectores) e comunidades de base 

(grassroots). Os autores perceberam que a presença dos meios de comunicação de 

massa foi suficiente para alcançar mais de 70% dos usuários, por cobrir diretamente 

uma larga fração da audiência mesmo postando menor número de tuites. Os 

evangelistas ampliaram o alcance dos meios de comunicação consideravelmente, 

afirmam. Mas comunidades de base, por outro lado, contribuíram para uma fração 

insignificante da audiência.  

Além de alcançar boa parte do público diretamente, a mídia de massa, 

segundo os autores, desempenha papel dominante na divulgação de notícias pelo 

grande número de seguidores, por trabalhar com links recíprocos, que remetem a 

outro site e vice-versa, e possuírem recursos técnicos para coletar opiniões diversas, 
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embora nem sempre seja a primeira a relatar eventos. Em alguns casos, pequenas 

comunidades ou evangelistas menos conectados são os que desencadeiam a 

divulgação. Os evangelistas destacam-se pelo número de mensagens e formação de 

pontes entre pessoas que de outra forma não estariam conectadas (WELLES; 

GONZÁLEZ-BAILÓN, 2020). 

Os autores também ratificam estudos segundo os quais as pessoas são 

mais propensas a adotar uma tendência ou propagar informação se recebem a 

informação de múltiplas fontes (WELLES; GONZÁLEZ-BAILON, 2020).  

Berger (2013) desvia o foco do perfil propagador e coloca em evidência a 

força da mensagem na propagação. Segundo o autor, a noção de que qualquer 

coisa que as pessoas especiais dizem ou fazem vira ouro está errada, pessoas 

persuasivas na maioria dos casos não as tornaria mais influentes para propagar 

informação. Ele observa que atualmente existe pouca evidência empírica de que as 

pessoas que possuem mais laços sociais ou são mais persuasivas têm impacto 

maior naquilo que vira moda.  

Na visão do autor, ao focar no mensageiro podemos negligenciar o papel da 

mensagem, que ele considera o propulsor do compartilhamento. O contágio de 

produtos ou ideias, segundo Berger (2013), apoia-se em seis princípios: 1) moeda 

social; 2) gatilhos; 3) emoção; 4) visibilidade pública; 5) valor prático e 6) histórias. 

Moeda social diz respeito às pessoas compartilharem coisas que as deixem 

bem com os outros. O desejo de compartilhar pensamentos, opiniões e experiências 

é um dos motivos pelos quais as redes sociais on-line tornaram-se tão populares, diz 

Berger, mencionando pesquisas que constatam que experiências e relacionamentos 

pessoais representam mais de 40% do que as pessoas falam nas redes. 

“Compartilhar opiniões pessoais ativa os mesmos circuitos cerebrais que reagem a 

recompensas como comida e dinheiro” (BERGER, 2013, p. 35).  

Gatilhos se referem a pequenos lembretes do ambiente. Estímulos que 

levam a pensamentos e ideias que ficam na cabeça. O autor cita como exemplos 

avistar um cachorro no parque e lembrar da vontade de adotar um cão, ou sentir o 

cheiro de comida ao passar em frente a um restaurante e pensar que já está na hora 

de almoçar.  Pensamentos e ideias acessíveis levam à ação, gatilhos estimulam o 

boca a boca (BERGER, 2013).  
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Em relação às emoções, compartilhá-las ajuda a conectar e aprofundar a 

conexão social. Segundo Berger (2013), psicólogos têm argumentado que as 

emoções podem ser classificadas com base na dimensão da ativação, ou excitação 

fisiológica, um estado que deixa a pessoa pronta para ação.   

Do ponto de vista evolutivo, o autor explica que a excitação fisiológica motiva 

uma reação de luta ou de fuga de predadores, que não estão mais presentes hoje, 

mas a ativação ainda aparece em ações cotidianas e desencadeia ações. Algumas 

emoções são de alta excitação, como a raiva e a ansiedade. Quando alguém se 

sente animado também quer fazer algo. Ou quando fica assombrado, quer contar o 

que aconteceu. A excitação também é o motivo para o compartilhamento de coisas 

engraçadas (BERGER, 2013).  

Outras emoções têm efeito contrário, sufocam a ação. A tristeza faz com que 

as pessoas tendam a se desligar, como em situações que envolvam separação ou a 

morte de um ente querido. A satisfação também pode inibir a ação por levar as 

pessoas ao relaxamento, com a redução da frequência cardíaca e diminuição da 

pressão sanguínea, como acontece durante um bom banho. “Elas estão felizes, mas 

não se sentem particularmente a fim de fazer qualquer coisa” (BERGER, 2013, p. 

113). 

Outro princípio é o da visibilidade pública. Se é difícil ver o que os outros 

estão fazendo, é difícil imitar. E as pessoas imitam, em parte, porque as escolhas 

dos outros fornecem informação que reduz incertezas, diz o autor, lembrando que na 

psicologia isto se chama validação social. No exemplo de um restaurante, significa 

presumir que quanto maior a fila de espera, melhor deve ser a comida. O quadro 5 

sintetiza o pensamento de Berger (2013).  
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Quadro 5 – Emoções de alta e baixa excitação 

 

Emoções de alta excitação levam à ação. Emoções de baixa excitação inibem a ação 
Fonte: Berger (2013) 

 

Centola (2018) traz para o debate os conceitos de contágio simples e 

complexo. O autor afirma que a difusão é um processo social coletivo que se dá por 

meio de interações complexas de muitos atores interdependentes. “As pessoas, 

geralmente, estão em situações em que as decisões que tomam são menos 

influenciadas pelas informações às quais têm acesso e mais pelas normas sociais 

comuns em suas redes” (CENTOLA, 2018, p. 4). 

Segundo ele, existem duas formas de contágio: 1) contágio informativo e 

viral simples, cuja transmissão requer apenas o contato com uma única fonte (Figura 

4); e 2) contágio comportamental complexo (Figura 5), no qual a transmissão 

necessita de contato com vários adotantes.  

 

Figura 4 – Contágio simples 

 

Legenda: No contágio simples a transmissão requer apenas o contato com uma única fonte 
Fonte: Centola (2018) 
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Figura 5 – Contágio complexo 

 

Legenda: no contágio comportamental complexo, a transmissão necessita de contato com vários 
adotantes.  
Fonte: Centola (2018) 

 

Centola (2018, p.37) lista quatro mecanismos sociais associados à 

necessidade de exposição a múltiplas fontes para ocorrer a ativação no contágio 

complexo:  

1) Complementariedade estratégica: o valor do comportamento aumenta 

com o número de outros que o adotam;  

2) Credibilidade: quanto mais pessoas adotam um comportamento, mais fácil 

de acreditar que se trata de um comportamento benéfico ou que valha o custo de 

adoção.  Repeti-la depende de várias confirmações da história. E quanto maior a 

distância social em relação ao contato que originou a história, maior a necessidade 

de confirmação. Em casos que envolvem reputação, “um único indivíduo pode ser a 

fonte de informações erradas sobre um colega, mas a confirmação de várias fontes 

pode reforçar a crença” (CENTOLA, 2018, p. 39);  

3) Legitimidade: à medida que mais pessoas adotam um comportamento, 

aumenta a expectativa de que a decisão de adotá-la também seja aprovada, 

reduzindo o risco de constrangimento ou de sanção;  

4) Contágio emocional: a excitação associada à adoção de um 

comportamento aumenta com o número de outras pessoas que o adotam.  

“Enquanto contágios simples se espalham de maneira mais eficaz quando 

as pontes são longas, contágios complexos dependem de pontes largas” 

(CENTOLA, 2018, p. 43). Conforme aponta a obra do autor, para contágios simples, 

cada link de longa distância apresenta uma oportunidade para o contágio atravessar 
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a rede e descobrir novos alvos de ativação. Mas no contágio complexo, um sinal que 

viaja através de um longo laço chega sozinho, sem nenhum reforço social.  

Quanto maior o custo, o risco ou adoção de comportamento pouco familiar 

maior a necessidade da confirmação social para tomar a decisão. O limite de 

ativação será ultrapassado somente se o indivíduo receber suficiente reforço social 

de sua rede para se sentir encorajado a também adotá-lo. Um contágio 

minimamente complexo requer duas fontes de ativação (CENTOLA, 2018). 

Contágios mais simples podem não precisar de reforço social. O autor cita 

como exemplo, a decisão de assistir a um vídeo viral. “Sem nenhuma necessidade 

de reforço social, um vídeo de um conhecido pode ser assistido e passado para 

outros” (CENTOLA, 2018, p. 87). Mas tão logo o comportamento se torne menos 

trivial, com nível de risco mais elevado, torna-se contágio complexo.  

Em situação envolvendo a propagação de rumor, para que as pessoas 

acreditem no conteúdo, ele deve estar de acordo com atitudes do receptor, vir de 

fonte confiável, ser ouvido ou lido várias vezes e não ser acompanhado de refutação 

(DIFONSO; BORDIA, 2007). 

Centola (2018) oferece exemplo de situação que pode frear o impulso de 

passar a informação para frente. Estudo sobre difusão no site de microblog Twitter 

demonstrou que apenas a marcação de palavra-chave (hashtag) indicando 

alinhamento político poderia frear a intenção de compartilhamento, pelo risco de 

gerar afastamento de outros círculos sociais.  

 

2.2.6 Rumor, fake news e robôs 

 

Entre os muitos tipos de conteúdo que se propagam em situação de crise, 

dois deles têm chamado a atenção de pesquisadores pelos efeitos nocivos a toda 

sociedade, os rumores (ou boatos) e as notícias falsas (fake news). A história mostra 

que eles não são recentes, mas na era digital os pesquisadores conseguem 

desenvolver programas para rastreá-los massivamente e buscam formas de 

combatê-los. Esta seção apresenta características de cada um deles. 

Do et al. (2019) colocam que o rápido crescimento das plataformas de mídia 

social multiplicou o impacto negativo de rumores. Embora um rumor não propague 

apenas conteúdo negativo, Zeng, Starbird e Spiro (2016) identificam investigações 
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bem consolidadas em cenários adversos, como guerras e desastres naturais. Estas 

circunstâncias não rotineiras foram propícias ao seu crescimento e propagação.  

De fato, Allport e Postman (1965) investigaram o rumor nos Estados Unidos 

durante a Segunda Guerra Mundial e o classificaram como uma grande preocupação 

nacional nos anos de 1942 e 1943.  Os autores chegaram a classificar uma lista de 

mil rumores que foram reportados por todo o país no verão de 1942. Eles 

transmitiam medo, mencionavam atrocidades ou informavam sobre ações de 

inimigos secretos, por exemplo.   

O estudo de Allport e Postman (1965) mostra que o rumor prospera quando 

o evento tem importância na vida do indivíduo e quando as notícias recebidas sobre 

ele são inexistentes ou ambíguas. A ambiguidade pode aumentar quando a notícia 

não é claramente reportada, quando há conflito nas versões que chegam ao 

indivíduo ou por sua incapacidade de compreender ou aceitar as notícias recebidas.  

As pessoas também podem usar o rumor para dar vazão e justificar um sentimento 

de ódio, explicar para si própria e para outros por que razão sentem daquela 

maneira. O rumor para prosperar deve servir como agente racionalizante: 

explicando, justificando e oferecendo significado para o interesse emocional. Ou 

seja, nas palavras dos autores, projetam uma condição emocional subjetiva 

(ALLPORT; POSTMAN, 1965). 

Zeng, Starbird e Spiro (2016) definem rumor como história de validade 

desconhecida no tempo da comunicação, que pode vir a ser confirmada como 

verdadeira ou falsa após avaliação. É frequentemente caracterizado como processo 

de criação de sentido através do qual indivíduos e grupos enfrentam falta de 

informação durante períodos de incerteza. Um mecanismo-chave para dar sentido é 

a difusão de informação via relações sociais. Enquanto a informação se difunde, 

indivíduos interagem entre si e com o conteúdo, processando e comentando a 

validade e importância da informação (ZENG, STARBIRD e SPIRO, 2016). 

Difonso e Bordia (2007) comparam o rumor, a fofoca e a lenda urbana. O 

rumor ocorre no contexto de ambiguidade e situações de ameaça. É relevante 

instrumento de comunicação de declaração não verificada e tem a função de dar 

sentido e gerenciar a situação. A fofoca insere-se no contexto de construção, 

estruturação e manutenção de rede social. Trata de vidas privadas, busca entreter 
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ou fornecer informação social. A lenda urbana é uma narrativa de entretenimento 

para estabelecer, manter ou transmitir valores culturais ou morais. Em relação à 

rede, Oliveros (2017) observa que a dinâmica de rumor não se caracteriza pela 

presença de perfis mais propagadores, posições mais centrais não seriam influentes 

na dinâmica, segundo ele.  

Dependendo de suas características, o rumor pode se enquadrar dentro do 

guarda-chuva de notícias falsas (em inglês, fake news). Este último termo é definido 

por Zhang e Ghorbani (2020) como todo tipo de mensagens ou notícias inverídicas 

publicadas, principalmente na Internet, com o propósito de enganar ou atrair leitores, 

tendo entre seus objetivos o ganho financeiro ou político. Conforme os autores, com 

o desenvolvimento das redes sociais digitais, houve um grande crescimento no 

número de notícias falsas. 

Zhang e Ghorbani (2020) mostram características associadas a: volume, 

veracidade e velocidade (Anexo A).  O volume é favorecido pela facilidade de se 

escrever e publicar na Internet, fazendo com que uma quantidade massiva de 

conteúdo falso seja distribuída na rede.  

A veracidade refere-se às diferentes roupagens, como rumores, sátiras, 

teorias da conspiração, avaliações ou posicionamento de políticos que podem 

dominar as opiniões, interesses e decisões do público e que mudam a maneira como 

as pessoas interagem com notícias reais. Algumas notícias falsas são criadas 

intencionalmente para enganar e confundir os usuários de mídias sociais. 

A velocidade está ligada ao caráter transitório das fake news. Com a maior 

atenção dada ao assunto nos últimos anos, os geradores de fake news são 

transitórios para evitar serem pegos por sistemas de detecção. A maior parte das 

publicações está focada em eventos do momento e em evidência para atrair a 

atenção dos usuários on-line (ZHANG; GHORBANI, 2020). 

Nesta propagação há quatro componentes, o criador/propagador, as vítimas-

alvo, o conteúdo da notícia e o contexto social.  Os criadores podem ser humanos 

(que publicam sem intenção e usuários maliciosos) e não humanos.  Aqui, os 

principais são os robôs sociais (bots) e ciborgues.  Zhang e Ghorbani (2020) 

explicam que os robôs sociais são algoritmos de computador que exibem 

comportamentos semelhantes aos humanos, produzem conteúdo automaticamente 

e interagem com humanos nas mídias sociais. Muitos são projetados 
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especificamente para distribuir boatos, malware, calúnias e informações erradas ou 

apenas gerar ruído na disseminação.  

Os ciborgues são definidos pelos autores como seres humanos assistidos 

por bots e bots assistidos por humanos. Depois que um humano real faz o registro 

da conta, o ciborgue pode postar e participar da comunidade social, e tal como os 

bots, também disseminam mensagens falsas com rapidez e facilidade. “Não importa 

como as notícias falsas são divulgadas, se manualmente ou automaticamente, 

humanos reais, que visam a perturbar a credibilidade da comunidade social on-line 

são os criadores finais” (ZHANG; GHORBANI, 2020, p.6).  

Em relação às vítimas, o perfil pode variar conforme os objetivos do 

propagador. Os autores observam que eleitores e cidadãos de modo geral são alvo 

de fake news sobre política; clientes on-line são expostos a avaliações falsas de 

produtos ou serviços; pais podem receber notícias educacionais mentirosas e os 

idosos serem vítimas de fake news sobre saúde. 

O conteúdo tem tanto o aspecto físico, o formato da notícia, como o não 

físico, que envolve opiniões, emoções, atitudes e sentimentos que os criadores 

querem expressar. “Críticas tendenciosas são grandes problemas para clientes e 

marcas on-line, análises falsas podem não apenas afetar o processo de tomada de 

decisão, podem facilmente destruir a reputação de uma marca (ZHANG; 

GHORBANI, 2020, p.6). 

Outra característica importante dentro do escopo de conteúdo não físico é a 

polaridade de sentimentos. Segundo aponta o estudo de Zhang e Ghorbani (2020), 

os autores de fake news geralmente expressam fortes sentimentos positivos ou 

negativos no corpo do texto para tornar as notícias persuasivas.  

Em relação à presença de bots na interação on-line, eles podem ser contas 

ou perfis que simulam a figura humana, interagem com outras pessoas ou apenas 

executam uma tarefa, como a distribuição de informações. Informações benéficas, 

como as de utilidade pública, ou notícias falsas (PAULINO, 2020).  

O termo bot é um atalho para bot social, conceito que se refere a conta de 

mídia social controlada, predominantemente ou completamente, por inteligência 

artificial (FERRARA, 2020). Conforme estudos apontados pelo autor, os primeiros 

bots surgiram no final dos anos 2000 para lidar com tarefas simples como retuitar 
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automaticamente conteúdo postado por várias fontes ou encontrar e publicar 

notícias na web. Os recursos foram avançando especialmente em relação à 

linguagem natural, possibilitando a geração de textos curtos em plataformas digitais, 

e tornando difícil distinguir entre contas humanas e contas automatizadas. Criar e 

distribuir redes bot de larga escala atualmente é possível a partir de centenas de 

ferramentas de código aberto disponíveis para implantação. Essas ferramentas 

oferecem recursos para ações direcionadas a usuários, tendências ou palavras-

chave (FERRARA, 2020).  

Millimaggi e Daniel (2019) observam que o bot segue outros usuários, tuita 

seu próprio conteúdo, menciona outros usuários em seus tuítes ou retuita tuites de 

outras pessoas. Nas salas de bate-papo privadas, conversam com outros usuários 

usando mensagens instantâneas. Entre as ações internas dos bots, que dão suporte 

às ações nas redes, realizam pesquisas no Twitter para aproveitar contas e 

conteúdo e podem armazenar conteúdo que recuperam na rede para uso posterior.  

 

 

2.2.7 Caracterização da propagação de informação on-line 

 

Muitos estudos sobre difusão de informação utilizam como base modelos 

epidêmicos, como é o caso de Liu et al. (2013). Os pesquisadores examinaram a 

propagação de informação na rede social on-line Weibo, a plataforma de microblog 

na China equivalente ao Twitter, e perceberam semelhanças com a disseminação de 

uma doença infecciosa. Eles reconhecem que o ato de retuitar uma mensagem tem 

relação com interesses e intenções dos usuários. Só que olhando sob a perspectiva 

macroscópica, das multidões, o padrão que enxergaram correspondia ao de 

contágio. No contágio, como afirmam, alguns ficam imunes enquanto outros são 

infectados quando entram em contato com a pessoa infecciosa.  

O estudo se apropria do termo superpropagador (em inglês: super-

spreader), utilizado no campo da epidemiologia para se referir a um hospedeiro que 

infecta de maneira desproporcional mais contatos secundários do que outros 

infectados pelo mesmo vírus ou bactéria. Na propagação de informações, significa 

que uma história poderá se espalhar amplamente pela rede por uma parcela menor 

de usuários (LIU et al., 2013).  
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Informações como reportagens em primeira mão, anedotas bizarras e 

rumores são alguns tipos que apresentam superdisseminação, conforme estudos 

mencionados pelos autores. E, na maioria dos casos, os superpropagadores são 

líderes de opinião ou aqueles com muitos seguidores. 

No caso de disseminação de doenças, a proporção verificada é de 20/80, 

isto é, aproximadamente 20% dos indivíduos infectados são responsáveis por 80% 

das transmissões de doenças. Na difusão de informações na Internet, apenas 1% 

dos usuários é responsável pela disseminação, enquanto os outros 99% espalham 

pouco (LIU et al., 2013).   

A Figura 6 mostra um exemplo de rede de difusão em microblog. Os nós 

menores, em preto, representam usuários influenciados; as arestas significam as 

ações de republicação. Os nós maiores, em vermelho, são os usuários que 

influenciaram pelo menos outros cinco usuários. No exemplo da figura 6 os 

superpropagadores representam menos de 1% da rede.  

 

Figura 6 – Superpropagadores em rede de difusão de microblog 

 

Fonte: Liu et al. (2013) 

 

Conforme demonstra o estudo de Liu et al. (2013), em uma epidemia real, 

um superpropagador continuará infectando outras pessoas de forma intensa antes 

de ficar em quarentena ou ser curado. Em redes sociais on-line, o superpropagador 

pode deixar de ser altamente influente devido ao envelhecimento do tópico ou por 
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ficar cansado de mencionar uma história e, em seguida, ele se transformará em um 

usuário com taxa de infecção comum. 

No modelo proposto por Liu et al. (2013), (Anexo B), os usuários são 

divididos em quatro classes: usuários suscetíveis (S), superpropagadores (A), 

espalhadores normais (I) e usuários recuperados (R). Os usuários (S) são 

suscetíveis à mensagem e serão infectados pelo iniciador da propagação ou por 

outros que a republicaram. O usuário (A) é o superpropagador, também chamado de 

espalhador ativo. O usuário (I) é o espalhador normal. (R) representa o usuário 

recuperado, termo que, na propagação de informação em rede, significa que não 

está mais interessado naquela informação.  

Os estudos vão além dos modelos epidêmicos. Henry, Stattner e Collard 

(2017) identificam modelagem com base em agentes interagindo e cujas decisões 

são tomadas de acordo com crenças, desejos e intenções, considerando aspectos 

racionais e emocionais. Há, também, modelos probabilísticos que, na visão dos 

autores, são os que levam em conta o maior número de parâmetros com impacto na 

difusão de informação.  

Um dos exemplos citados por eles considera a probabilidade de difusão de 

acordo com três dimensões: 1) social (a capacidade de distribuir conteúdo, a 

popularidade); 2) semântica (relacionada ao conteúdo da mensagem); e 3) temporal 

(o período de atividade do usuário). Outro estudo aborda o interesse pelo tema, a 

atividade do usuário e a pressão social. Em mais um estudo probabilístico, a ênfase 

está no aspecto social do usuário e nos tópicos de interesse (HENRY; STATTNER; 

COLLARD, 2017).  

Os autores ponderam, porém, que propor tais modelos é difícil porque não 

se sabe ainda o conjunto de fatores que realmente estão envolvidos na decisão de 

difusão. Vários pesquisadores, afirmam, propõem diferentes modelos levando em 

conta o contexto social, buscando identificar quais influenciam a difusão em termos 

de volume (quanto), velocidade (quão rápido), recorrência (se as informações 

reaparecem e quando), persistência e mutações (razões para as informações serem 

alteradas).  

“Apesar desses trabalhos, destacamos que ainda temos uma visão 

simplificada do fenômeno de difusão em casos reais” (HENRY; STATTNER; 
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COLLARD, 2017, p. 377).  O quadro 6 apresenta fatores de influência na difusão de 

informação encontrados pelos pesquisadores na revisão de literatura.  

 

Quadro 6 – Fatores de influência nas propriedades de difusão  

Propriedade de difusão Parâmetros de influência  

Velocidade Rede do usuário 

Características do nó (perfil) 

Polaridade 

Tópico 

Conteúdo da mensagem 

Comprimento da mensagem 

Volume Número de comunidades  

Rede do usuário 

Características do nó (perfil) 

Polaridade 

Tópico 

Conteúdo da mensagem 

Comprimento da mensagem 

Recorrência (se as informações 

reaparecem e quando) 

Número de comunidades  

 

Persistência (duração) Tópico 

  Fonte: adaptação da autora com dados de Henry; Stattner e Collard (2017) 

 

Para conhecer autores e detalhes dos estudos que investigam cada 

parâmetro e a influência na propriedade de difusão, vale consultar a revisão de 

literatura de Henry; Stattner e Collard (2017). Alguns exemplos são apresentados no 

quadro 7, sem a pretensão de se ser exaustivo sobre o tema.  

 

Quadro 7 – Exemplos de parâmetros que interferem na difusão de informação 

Parâmetros Detalhamento Propriedade de difusão 

Comunidade Quanto maior o número de comunidades às 

quais o usuário está conectado, maior o 

indicativo de presença de laços fracos, de 

popularidade e de recorrência de 

informação, com picos de volume em 

intervalos de 30 a 40 dias; 

Volume  

Recorrência 

Rede social do usuário Posição do usuário: indivíduos no centro da Velocidade 
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rede podem espalhar a mensagem de 

forma mais rápida e mais ampla; 

 

Estrutura: redes locais em formato de 

estrela espalham as informações mais 

amplamente; 

Volume 

Característica do nó Indivíduos com significativa conectividade 

tendem a ter maior audiência; 

 

Usuários ativos espalham mais rapidamente 

e os altamente ativos passam mais 

credibilidade, por isso são amplamente 

divulgados; 

 

Informações postadas pelos meios de 

comunicação espalham mais rápido do que 

outras categorias de usuários;  

Volume  

Velocidade 

Tópicos  Temas controversos (equilíbrio entre 

mensagens positivas e negativas) 

aumentam o alcance; 

 

Críticas ou problemas sociais contra 

empresas espalham mais rápido do que 

promoções ou descontos; 

Volume 

Velocidade 

Conteúdo da mensagem Presença de URL ou hashtag, bem como 

URL associada a mídia compartilhável, 

como foto ou vídeo, aumentam o alcance; 

Volume 

Comprimento da 

mensagem 

Quanto mais longa a mensagem, mais 

tempo se leva para ler, entender e, 

eventualmente, compartilhá-la. 

Velocidade 

Fonte: adaptação da autora com dados de Henry; Stattner e Collard (2017) 

  

Paletz, Auxier e Golonka (2019), por sua vez, mostram a estrutura de 

propagação de informação em mídias sociais a partir de uma visão multidisciplinar 

(Anexo C). Esta estrutura é formada pelas fontes da mensagem; pelos atores 

genuínos (humanos), que reagem tanto à fonte quanto à mensagem e tem suas 

motivações para compartilhá-la; e atores não genuínos, os robôs.  

A estrutura de propagação contempla, ainda, a habilidade de 

compartilhamento e o comportamento envolvido no ato de envio da mensagem. 

Todos esses aspectos sofrem influência do contexto cultural, das normas sociais e 
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dos laços entre usuários. A síntese do pensamento de Paletz, Auxier e Golonka 

(2019) encontram-se no anexo C.  

Em relação às fontes das mensagens, os autores observam que o que as 

pessoas vêem é influenciado pelo que elas procuram e pelo que já está sendo 

compartilhado em rede. Ao seguir contas de amigos, familiares, celebridades e 

profissionais dos meios de comunicação, o que estes contatos compartilham 

aparece para o usuário. Considerando o princípio da homofilia, de que semelhantes 

tendem a se unir em rede, o que pode acontecer é a criação da chamada câmara de 

eco de informação, o indivíduo ser amplamente exposto a opiniões em conformidade 

com a dele (PALETZ; AUXIER; GOLONKA, 2019).  

Sobre as reações, o estudo aponta que os indivíduos também podem 

compartilhar informações on-line por discordarem explicitamente do conteúdo, para 

demonstrar que não acreditam. Dentro ainda do escopo das reações, os autores se 

referem a como o significado é construído. As notícias falsas podem conter 

informações verdadeiras, mas são estruturadas de forma extremamente enganosa. 

Aqueles que as lêem, criam, propagam e são influenciados pelo enquadramento 

dado à narrativa, além de rejeitar ponto de vista discordante. As pessoas são 

motivadas a buscar informação que elas já acreditam como verdadeira e questionam 

o que conflita com suas crenças.  

Observando o contexto, o estudo identifica que a cultura influencia a maneira 

pela qual determinada informação é vista. As comparações entre as próprias 

crenças e as do grupo social interferem na aceitação social. Outro aspecto é a 

percepção do que os outros acreditam. Certas mensagens são mais persuasivas 

apenas pela presença de outras pessoas que acreditam nelas, especialmente 

quando esses atores apresentam importância social. Paletz, Auxier e Golonka 

(2019) se referem a isso como influência social normativa, isto é, quando os 

indivíduos são persuadidos pela observação das ações ou das crenças de outras 

pessoas.  

Ainda dentro do contexto, alguns estudos analisados no trabalho de Paletz, 

Auxier e Golonka (2019) indicam que os laços fracos são importantes para o 

contágio e a disseminação do conteúdo. E que confiança é um indicador de 

envolvimento. Quanto maior a confiança em suas conexões sociais maior a 
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probabilidade de se envolver no compartilhamento ou no fornecimento de opiniões. 

A estrutura da rede, altamente conectada dos clusters, e a falta de diversidade (rede 

homogênea) dentro dela contribuem para a polarização do grupo.  

Em relação aos robôs sociais, o estudo aponta três estratégias de 

manipulação utilizadas por eles: 1) são ativos na ampliação de notícias falsas desde 

o início da propagação, antes da mensagem se tornar viral; 2) direcionam o 

conteúdo a usuários influentes por meio de respostas e menções e 3) disfarçam a 

localização geográfica.  

Embora utilizem linguagem humana natural, postagens diferentes a partir de 

várias contas podem apresentar exatamente as mesmas palavras. Este é um 

indicativo claro da presença de bot, ainda que um usuário comum possa pensar que 

se trata de uma história popular. Outro aspecto observado é a criação de discórdia. 

Os robôs alimentam a argumentação dos dois lados (PALETZ; AUXIER; GOLONKA, 

2019).  

Entre os vários modelos relacionados à propagação de informação em redes 

sociais digitais, os que tratam da difusão de rumor são os que parecem estar mais 

próximos de situações de crise. Qin, Cai e Wangchen (2015) discutem a difusão de 

rumor partindo do pressuposto de que seu processo não se equivale ao de 

disseminação de vírus, pois os indivíduos podem decidir racionalmente se devem 

acreditar ou espalhar o boato.  

Para os autores, as decisões consideram o posicionamento dos usuários na 

rede, as camadas em que as decisões foram tomadas e o local de origem da 

informação. O processo seria determinado por decisões sequenciais envolvendo 

camadas de comunicação e camadas de interação social. “As pessoas recebem e 

publicam opiniões através de seus links de comunicação. No entanto, discutem e 

constroem confiança no longo prazo através de seus vínculos sociais” (QIN; CAI; 

WANGCHEN, 2015, p. 371). 

A primeira camada é de conexão física com a mídia para transferência de 

dados. Em seguida, na camada de comunicação, ocorre a transferência de 

informação através de atividades que permitem às pessoas decidir com quem elas 

querem se conectar ou quem querem observar. A camada seguinte é a de interação, 

onde as pessoas formam os vínculos sociais quando transferem opiniões nas 

discussões. A última camada é social, na qual as pessoas se tornam 
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psicologicamente ligadas quando criam vínculos de confiança. Nas estruturas 

sociais, a confiança é baseada em interações sociais repetidas. Elas produzem 

referências que os indivíduos podem usar para tomar decisões sobre acreditar e 

espalhar o rumor (QIN; CAI; WANGCHEN, 2015).  

 

A evolução da disseminação acontece da seguinte forma, na visão de Qin, 

Cai e Wangchen (2015): no começo, os hubs se envolvem quando o núcleo começa 

a se espalhar; em seguida, os primeiros não-hubs recebem o boato e participam da 

estrutura de espalhamento formando sub-redes, que incluem hubs e não-hubs. 

Inicia-se, então, uma discussão pública auto-organizada motivada pelo 

procedimento de construção de confiança.  

Em seguida, a estrutura social fornece os links de longa distância que se 

espalham amplamente entre a camada externa e o núcleo. Enquanto isso, novas 

informações relacionadas ao boato se espalharão a partir do núcleo. Este é um 

momento crítico, os rumores podem acabar ou novas variantes podem se espalhar, 

agravando a situação (QIN; CAI; WANGCHEN, 2015).  O Quadro 8 sintetiza os 

principais tópicos da revisão de literatura que contribuem para questão de pesquisa.  

 

Quadro 8 – Principais contribuições da revisão para questão de pesquisa 

 

 

Fonte: banco de dados da autora 
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2.3 MÉTODO 

 

2.3.1 Estudo de caso 

 

O método escolhido para a presente pesquisa é o estudo de casos múltiplos. 

Segundo Yin (2015), o estudo de caso é uma investigação empírica aplicável tanto à 

pesquisa quantitativa quanto qualitativa e tem sido a estratégia preferida em 

questões do tipo “como” e “por quê”, quando o pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos e o fenômeno se insere em algum contexto da vida real. Neste tipo 

de estudo, é possível lidar com uma ampla variedade de evidências, tais como 

documentos, artefatos, entrevistas e observações. Pode envolver caso único ou 

casos múltiplos. 

Yin (2015) observa que, para alguns tópicos, a literatura disponível não 

fornece estrutura ou hipótese conceitual que possibilite o desenvolvimento de boas 

proposições teóricas, e é provável que o novo estudo empírico caracterize-se como 

exploratório. Yin (2015) coloca que mesmo um estudo de caso exploratório deve ser 

precedido por afirmações sobre: a) o que será explorado; b) o propósito da 

exploração; c) os critérios através do quais se julgará a exploração como bem-

sucedida.  

Ao se referir a um estudo, desta vez descritivo, de casos múltiplos 

envolvendo países que passaram por revoluções políticas, Yin (2015) afirma que o 

autor traçou e analisou os acontecimentos não para explicar os acontecimentos, mas 

para determinar se seguiam cursos semelhantes. Segundo ele, a análise cruzada de 

casos pode revelar similaridades. 

Ainda segundo Yin (2015), estudos de caso baseiam-se em generalização 

analítica, na qual o pesquisador tenta generalizar um conjunto particular de 

resultados a alguma teoria mais abrangente. Yin cita o livro de Peter Szanton: Not 

Well Advised (1981) como exemplo de projeto de replicação de casos múltiplos. Ali, 

foram considerados oito estudos de caso. “Os oito casos são ‘replicações’ 

suficientes para convencer o leitor de um fenômeno geral” (YIN, 2015, p.55).  

A figura 7 sintetiza o pensamento de Yin (2015) sobre o método de estudo 

de caso. 
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Figura 7 – Método: estudo de caso 

 

Fonte: Yin, Bateman, & Moore (1983, apud Yin, 2015)  

 

O projeto consistiu na definição da questão, recorte da pesquisa, 

procedimentos para coleta e análise dos dados.  A coleta envolveu duas fases: 1) 

fase de entrevistas e questionário e 2) fase da aplicação de formulário. Gil (2002) 

afirma que entrevista pode ser entendida como a técnica que envolve duas pessoas 

em uma situação face a face, em que uma formula questões e a outra responde. 

Duarte (2005) refere-se ao termo entrevista em profundidade, e o define como sendo 

recurso metodológico no qual o pesquisador busca respostas a partir da experiência 

subjetiva de uma fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer.  

Na presente pesquisa, buscava-se obter respostas subjetivas a partir da 

experiência das fontes, mas a interrogação face a face não foi possível diante da 

distância geográfica - os entrevistados estavam em localizações distintas entre eles 

e todos fora da região Sul do Brasil, base da pesquisadora. Em substituição, utilizou-

se a conversa telefônica em quatro entrevistas. Uma delas, embora planejada por 

telefone, teve que ser realizada por escrito (e-mail), caracterizando o recurso de 

questionário. Este recurso é definido por Gil (2002) como o conjunto de questões 

respondidas por escrito pelo pesquisado. Na segunda fase da pesquisa, a técnica de 
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coleta de dados foi formulário, em que o pesquisador formula questões previamente 

elaboradas e anota as respostas (GIL, 2002).  

Referente ao tratamento e análise de dados, a presente pesquisa adota a 

análise temática, que busca analisar e relatar padrões (temas) dentro de um 

conjunto de dados, conforme orientações de Braun e Clarke (2012). 

Para identificar os sinais de uma crise que ocorre no ambiente digital, a 

pesquisa de campo teve como questão: Quais os fatores que influenciam a 

propagação de informação durante uma situação percebida como crise? 

Importante ressaltar que, na fase inicial, ainda não estava claro qual o 

melhor termo para descrever a percepção de crise vivenciada durante a 

disseminação de conteúdo nas redes digitais. Nas entrevistas aparecem os termos 

crise de imagem e de reputação e havia o entendimento da necessidade de 

refinamento do conceito posteriormente.  

Outra questão que evoluiu durante a investigação foi o termo para se referir 

à interação on-line e a intermediação da mídia. Popularmente, é comum o uso de 

apenas um termo, como rede social ou mídia social para se referir ao conjunto da 

interação social e da mídia que dá suporte ao relacionamento on-line. Nas 

entrevistas os termos foram utilizados sem distinção e também estava claro que 

durante a evolução da pesquisa haveria a separação dos conceitos. As 

generalizações acima referidas não interferiram no entendimento e na condução da 

pesquisa.   

 

2.3.2 Justificativa 

 

O resultado da primeira revisão de literatura, realizada na fase inicial da 

pesquisa em 2017, mostrou que o estudo do fenômeno da propagação de 

informação estava pulverizado em várias disciplinas, revelando a oportunidade de 

reunir o conhecimento multidisciplinar e levá-lo à audiência desejada desta 

investigação - o alvo da crise – para que compreendesse o cenário visando à 

elaboração de planos de ação adequados.  

Há um vasto conhecimento espalhado em áreas como Sociologia, 

Marketing, Ciências da Computação, Matemática, Física, entre outras, além das 
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variadas lentes teóricas, tornando desafiador sintetizar e hierarquizar os 

conhecimentos, de acordo com o que é mais relevante para o público-alvo.  

Para superar o desafio, partiu-se do entendimento de que um caminho válido 

para avaliar questões relevantes seria verificar o que tem merecido atenção 

daqueles que gerenciam situações percebidas como crise nas redes sociais digitais, 

ouvindo os especialistas que são contratados por clientes preocupados com a 

reputação quando atingidos negativamente pela disseminação de alguma 

informação. 

 Como requisito, os especialistas deveriam atuar diretamente no 

gerenciamento de crise no meio digital e ocupar cargo com algum nível de liderança 

na equipe, o que lhes daria uma visão estratégica. Quanto à agência, deveria ter 

posição de destaque no mercado brasileiro de comunicação. Em suma, o objetivo foi 

o de conseguir um grupo pequeno em números absolutos, mas representativo.  

A técnica Snowball norteou a busca. O método, de acordo com Biernacki 

(1981), faz referência à amostragem bola de neve ou encaminhamento em cadeia, 

baseada em referências feitas entre pessoas que compartilham ou conhecem outras 

pessoas que possuem algumas características que são de interesse da pesquisa.  

Seguindo-se esse método, foram feitos contatos com instituições ligadas à 

área de comunicação corporativa em âmbito nacional. Os contatos resultaram em 

duas revelações determinantes para pesquisa: 1) quase todas as grandes agências 

de comunicação do País contam com profissionais que atuam no campo de gestão 

de crise em ambientes digitais e 2) todos os anos é publicado o ranking com a 

relação das maiores agências de comunicação (em faturamento) que atuam no 

mercado brasileiro.  

O ranking referido é o Anuário da Comunicação Corporativa, publicado pela 

Mega Brasil, empresa provedora de conteúdo e informação para o setor de 

comunicação corporativa, com sede em São Paulo (SP). A partir de consulta feita 

diretamente a esta empresa, teve-se acesso ao ranking. A edição de 2017 serviu de 

base para seleção final das agências de comunicação que poderiam contribuir com 

o estudo. Com dados de 242 agências, de uma estimativa de 1500 existentes no 

mercado, o Ranking 2017 das Agências de Comunicação inclui declarações de 

faturamento de 102 agências (ROSSI, 2017, p. 38).  
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Quando a presente pesquisa teve início, a primeira referência foi a edição de 

2016 do anuário porque a de 2017 ainda não estava disponível. Posteriormente, o 

posicionamento no ranking foi confirmado na edição de 2017. Entre todas as 

agências listadas no ranking, considerou-se o universo das 15 maiores em 

faturamento.  

Partiu-se da premissa de que as maiores agências têm o potencial de atrair 

clientes preocupados com a reputação, uma vez que chegam a contratar uma 

agência para lidar com a crise.  Entende-se, também, que quando os clientes 

buscam as maiores agências é porque precisam de uma resposta qualificada, à 

altura do desafio, ou seja, havia a expectativa de que os casos pudessem 

representar crises percebidas pelo alvo como impactantes,  podendo, portanto, servir 

de exemplo para análise de outras situações vistas como ameaças à reputação. 

Outro fator levado em conta foi o de que as maiores agências, 

potencialmente, apresentam características parecidas, ou pelo menos não tão 

discrepantes. Atraem os melhores talentos e dispõem de recursos financeiros para 

contar com ferramentas e tecnologia adequados para monitorar e mitigar as crises.  

 

2.3.3 Recorte da pesquisa 

 

Profissionais que integram equipes multidisciplinares responsáveis por 

identificar, acompanhar e controlar tecnicamente as crises de reputação nos meios 

digitais de comunicação em rede para organizações, profissionais e pessoas físicas 

ocupadas com sua reputação no meio digital. Os profissionais deveriam trabalhar em 

(ou para) uma das 15 maiores agências listadas no Anuário da Comunicação 

Corporativa 2017, publicado pela empresa Mega Brasil. Para fins de menção nesta 

pesquisa, será utilizado o termo “entrevistado”, sem diferenciação de gênero, pois 

participaram da pesquisa de campo representantes tanto do sexo feminino quanto 

masculino.  

Em relação às agências, embora o universo da pesquisa tenha sido as 15 

maiores do ranking, é importante destacar que, intencionalmente, apenas um terço 

delas participou efetivamente da primeira fase da pesquisa, de entrevistas abertas, e 

oito responderam ao formulário on-line aplicado na segunda fase. Os profissionais 
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foram indicados pelas agências e ocupavam no momento da investigação cargos de 

liderança da equipe com atuação em mídias digitais.  

O objetivo foi proteger entrevistados, agências e seus clientes, uma vez que, 

para atuar na gestão de crise, as agências concordam com a cláusula de sigilo na 

hora de assinar o contrato com cada cliente. Dados que pudessem identificar as 

crises e os clientes foram resguardados por todos os entrevistados.  

Biernacki (1981) salienta que um problema que deve ser tratado e 

controlado é o de limitar o número de casos em qualquer subgrupo da amostra. De 

acordo com o autor, o pesquisador deve sempre se perguntar quantos casos devem 

ser coletados, e tomar a decisão levando em conta a representatividade e a 

repetição dos dados. Na presente pesquisa, ao alcançar a meta considerada 

adequada para o sigilo, também se percebeu que os tópicos começavam a se 

repetir, contemplando os objetivos do estudo.  

Os convites foram encaminhados aleatoriamente para agências listadas no 

ranking, não seguiu a ordem de classificação do anuário.  E as que primeiro 

atenderam ao pedido da pesquisa até o ponto de saturação foram as que 

efetivamente participaram do estudo.  

Para entrevistas, foram selecionadas cinco agências entre as 10 primeiras 

do ranking. Para o questionário, oito agências do universo das 15. Como a primeira 

fase era mais analítica, sem expor detalhes de casos de crise atendidas pela 

agência, optou-se por ter a contribuição de especialistas entre as 10 maiores do 

ranking, de modo a aumentar a qualificação da análise. Para segunda etapa, tendo 

em vista o teor mais sensível e número maior de participantes, foi necessário ampliar 

o universo para as 15 maiores.  

A pesquisa de campo não se limitou às entrevistas porque, ao final da 

primeira etapa, a análise dos dados indicou a necessidade de comparar de forma 

mais estruturada similaridades encontradas nas entrevistas e aprofundar tópicos 

sobre propagação de informação associados a casos reais. De acordo com Creswell 

(2010), o plano inicial de pesquisa pode sofrer modificações quando se inicia a 

coleta de dados, já que o aprendizado se dá junto com os participantes.  

A constatação motivou a realização da segunda etapa da pesquisa de 

campo, constituída da aplicação de formulário on-line para padronização de 
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perguntas e respostas de maior interesse.  O convite foi encaminhado para os 

mesmos cinco participantes da primeira etapa e também para profissionais de outras 

três agências que não estavam na fase 1, mas pertenciam ao universo das 15, 

totalizando oito formulários, cerca de 50% do universo da pesquisa.  

Adicionar três novos participantes na fase 2 teve como objetivo, também, 

contribuir com a comparação de dados, por não estarem submetidos a qualquer 

eventual influência advinda da participação na etapa anterior. O número foi limitado 

a oito no total para não se estender muito e comprometer o sigilo.  

 

2.3.4 Pesquisa de campo fase 1 – entrevistas  

 

A primeira fase da pesquisa foi de entrevistas com profissionais de agências 

listadas no Anuário da Comunicação Corporativa 2017, publicado pela empresa 

Mega Brasil Comunicação, conforme procedimentos descritos no quadro 9. Os 

entrevistados estavam em região geográfica distinta à da pesquisadora, por esta 

razão, foi dada a possibilidade de realização da entrevista por telefone, 

videoconferência ou pessoalmente. Em último caso, por escrito. 

De todas as agências procuradas, somente uma declinou por considerar o 

tema estratégico. Das cinco selecionadas, quatro aceitaram fazer a entrevista por 

telefone e uma por e-mail (com devolutivas da pesquisadora para sanar dúvidas e 

pedir complementos). Esta última havia sido marcada por telefone, mas acabou 

ocorrendo por e-mail em virtude da dificuldade de conciliação de agenda por parte 

do entrevistado. A transcrição das entrevistas consta do (Apêndice F). O nome das 

agências foi omitido intencionalmente.  

 

Quadro 9 – Procedimentos da fase 1 

Etapas do planejamento Seleção aleatória de agências para entrevista, dentro do universo 

das 10 maiores do Anuário da Comunicação Corporativa 

2016/2017. 

 Visita ao perfil das agências publicado no site de rede social 

profissional Linkedin para localização de respectivos contatos 

 Elaboração de protocolo de entrevista, carta-convite e carta de 

autorização de uso dos dados 

Execução  
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 Envio de carta-convite via e-mail direcionado ao contato 

institucional de cada agência, que intermediou o encaminhamento 

à área responsável 

 Contatos telefônicos posteriores para reforçar convite, tópicos, 

sanar dúvidas e realizar agendamentos 

 Realização das entrevistas no período de agosto a novembro de 

2017, quatro por telefone, uma por e-mail.  

 Transcrição das entrevistas 

 Envio das transcrições para validação dos entrevistados 

 Envio de carta solicitando autorização para uso dos dados, 

conforme os termos acordados anteriormente.   

Fonte: banco de dados da autora 

 

As entrevistas abertas foram guiadas por tópicos para nortear as perguntas 

e o desenvolvimento da conversa, abordando a atuação do profissional em casos de 

crise, avaliação sobre fatores que influenciam a propagação de conteúdo negativo e 

como lidar com a crise.  

A presente pesquisa não aborda estratégias de mitigação, mas elas 

aparecem durante as entrevistas pela familiaridade dos entrevistados com o tema e 

por ser a principal atribuição do profissional no contexto de estudo. Ao comentar 

sobre como atuam nas crises, fornecem elementos importantes para o estudo da 

propagação.  

 

2.3.5 Pesquisa de campo fase 2 – formulário 

 

A segunda etapa da pesquisa de campo foi caracterizada pelo formulário on-

line, com convite para participação, em caráter anônimo, a oito agências de 

comunicação listadas entre as 15 maiores em faturamento no Anuário da 

Comunicação Corporativa 2017, publicado pela empresa Mega Brasil Comunicação.  

O canal escolhido foi o SurveyMonkey, empresa especializada no 

desenvolvimento de pesquisa on-line. O formulário buscou obter características da 

propagação de crises, como velocidade, alcance e contexto (Apêndice D).  

Responderam ao formulário, os representantes das cinco agências que 

participaram da primeira etapa (de entrevistas) e mais três, de forma aleatória, entre 
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as 15 maiores agências do ranking. Cada uma delas foi convidada a informar a 

respeito de uma única crise propagada em redes sociais digitais, 

independentemente da origem ou característica. O requisito era que fosse relevante 

no universo de atendimento da agência, e o parâmetro que deveria ser utilizado para 

medir a relevância foi o de ter apresentado uma das três maiores propagações de 

conteúdo em redes sociais digitais atendidas pela agência no período de 2015 a 

2017. Não houve a solicitação pela maior crise ou restrição a um ano apenas para 

favorecer o anonimato do caso.  

Os oito casos de crise escolhidos pelas agências para servirem de base às 

respostas do formulário dão suporte à unidade de análise, que é a propagação da 

informação em situação percebida como crise em redes sociais digitais na ótica do 

alvo da disseminação.  

O formulário apresentou 10 questões, com tempo previsto de conclusão de 

aproximadamente 7 minutos. Em cada uma delas, os entrevistados puderam 

escolher entre opções de resposta fornecidas pela pesquisadora, mas sempre com a 

possibilidade de apresentar resposta personalizada e complementos no espaço em 

branco reservado para informações adicionais.  

As questões do formulário foram criadas pela pesquisadora a partir da 

análise da primeira fase da pesquisa de campo, aspectos mencionados que 

necessitavam de maior detalhamento ou lacunas que permaneceram. Os 

entrevistados começaram situando o tipo e perfil da crise e de seu alvo, mantendo o 

anonimato dos casos. O objetivo destas questões de apresentação foi verificar 

semelhanças ou diversidade de perfis.   

A lista contendo diferentes tipos de crise para que o participante situasse 

seu caso foi construída pela pesquisadora, utilizando como referência a relação que 

Forni (2017) apresenta ao tratar de gestão de crises e comunicação no ambiente 

corporativo, um inventário de eventos negativos com potencial de afetar a reputação 

das empresas ou órgãos públicos. Este foi o intuito também da lista do formulário 

(Apêndice E). 
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2.3.6 Procedimentos de análise 

 

O resultado da pesquisa de campo foi submetido à análise temática, 

“método para identificar, organizar e oferecer informações sistemáticas sobre 

padrões de significado (temas) em um conjunto de dados” (BRAUN; CLARKE, 2012, 

p. 57). Neste método, o pesquisador observa, interpreta e organiza padrões e os 

associa à questão de pesquisa. Ao final, afirmam as autoras, esta etapa produzirá a 

resposta a uma pergunta. Braun e Clarke (2012) identificam seis fases para 

realização da análise temática:  

1) Familiarização com os dados: leitura e releitura dos dados;  

2) Geração de códigos iniciais: resumo conciso de parte dos dados 

relevantes para questão de pesquisa;  

3) Procura por temas: que representem algum nível de resposta ou 

significado padronizado dentro do conjunto de dados. A geração de temas e 

subtemas envolve o agrupamento de códigos que compartilham características em 

comum; 

4) Revisão de temas: em relação aos códigos e ao conjunto dos dados, 

verificando se os temas se encaixam com eles;  

5) Definição e nomeação dos temas: resumo da essência de cada tema para 

construir a história como um todo a partir dos dados;  

6) Produção do relatório: o objetivo desta última etapa é oferecer uma 

história convincente sobre os dados a partir da análise, com conexão lógica e 

significativa entre eles.  
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3 RESULTADOS 

 

A fase de campo foi dividida em duas etapas. A primeira buscou conhecer a 

percepção de especialistas envolvidos com o tema da pesquisa. Ouviu-se cinco 

profissionais que trabalhavam em renomadas agências de comunicação do país e 

com experiência em gestão de crise no ambiente digital. Entrevistas abertas foram o 

caminho escolhido para iniciar a investigação exploratória, com foco em análise e 

percepções a fim de se obter um entendimento macro do tema.  

A partir deste primeiro material, foi possível identificar pontos-chave que 

mereciam maior detalhamento e que começavam a indicar padrões. Partiu-se, então, 

para a segunda fase de campo, a aplicação de um formulário on-line.  Participaram 

representantes que foram entrevistados nas cinco agências durante a primeira fase 

e mais três agências. A escolha das três empresas adicionais foi aleatória, dentro do 

critério de estarem presentes no ranking das maiores no país. A ampliação do 

número de respondentes justifica-se pela oportunidade de contar com maior número 

de respostas, ainda resguardando o sigilo, e buscar quem não esteve na primeira 

fase, evitando quaisquer influências nas respostas do formulário.  

A segunda fase não buscava apenas a percepção dos profissionais. O 

formulário foi dedicado a esclarecer aspectos da propagação em redes sociais 

digitais em crises importantes atendidas por cada agência entre 2015 e 2017, 

devendo ser uma das três crises de maior propagação em redes sociais digitais.   

 

3.1 RESULTADO DA FASE 1 – ENTREVISTAS 

 

A primeira fase de campo revela aspectos que descrevem a disseminação 

de conteúdo em situação de crise no ambiente digital.  Tais percepções são 

apoiadas pelo monitoramento das conversas on-line, com o suporte de ferramentas 

de análise. Elas colocam as conversas em perspectiva de rede, mostrando usuários 

e suas conexões ao longo do tempo, em uma escala que seria difícil para o ser 

humano enxergar sozinho.  

A visão dos profissionais que ocupam cargos de liderança em núcleos 

digitais das agências apresenta particularidades, mas converge em relação à rapidez 
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da propagação, ao aumento atípico no volume de referências, à influência de perfis 

com capacidade de levar à adesão de outros usuários da rede, à presença de 

informações falsas e boatos, convergência de mídias, influência do conteúdo e apelo 

emocional da mensagem.  

Do ponto de vista da propagação, observa-se uma dinâmica rápida, sendo o 

primeiro dia marcado por muitos ataques, depois começam as respostas e aos 

poucos a crise deixa de ser o assunto do dia. Às vezes, alguns minutos bastam para 

que a propagação ganhe escala. E o aumento expressivo no volume de menções 

geralmente ocorre quando a informação alcança perfis propagadores.  

Os influenciadores não são necessariamente perfis com grande visibilidade, 

pode ser alguém estratégico no local de atuação do alvo da crise, ou alguém que 

tenha boas relações com um veículo. Outra categoria de propagador são os grupos 

de pessoas de baixa influência, mas que reverberam juntas nas redes, como os 

grupos de mães, considerado preocupante por ser um dos mais engajados. 

Atualmente, toda crise começa no digital. Nesse meio criam-se narrativas 

falsas que se propagam com velocidade, as pessoas replicam informações 

mentirosas. A percepção da chegada da crise é algo particular de cada caso. 

Quando alguém da empresa é atingido, quando o assunto ganha repercussão nas 

redes, tem audiência, o volume de referências aumenta e quando influenciadores 

passam a comentar. Como um dos participantes resumiu, quando ganha amplitude.  

Neste tipo de situação, é comum que o alvo da crise seja surpreendido, deixe as 

emoções tomarem conta e, como primeiro impulso, tente responder prontamente, 

sem avaliar adequadamente a situação, o que pode agravar o quadro.  

A imprensa também pode acentuar a crise quando mune a rede de 

informações e serve de alimento para as conversas on-line. As redes se alimentam 

da imprensa e vice-versa, prolongando o tempo de vida da história. Os perfis sociais 

dos veículos de comunicação são importantes na difusão, enquanto uma notícia 

publicada somente no veículo impresso praticamente não existe, do ponto de vista 

de repercussão.  

A partir do advento das redes sociais digitais a dinâmica dos meios de 

comunicação tradicionais mudou e passou a exigir maior velocidade na resposta do 

alvo da crise. Antigamente, tinha-se 24 horas para responder a uma notícia 
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publicada em jornal impresso, e este tempo não existe mais. A informação se dá em 

tempo real.  

Os próprios jornalistas mudaram a forma de trabalhar. Conforme um dos 

entrevistados, se antes o padrão era apurar e depois publicar, agora publica-se a 

primeira versão da notícia, muitas vezes com distorções, e então o conteúdo vai 

sendo corrigido ao longo do dia. Mas a percepção é de que gerenciar a crise nas 

mídias sociais é mais desafiador do que na mídia tradicional, uma vez que nas redes 

nem sempre as pessoas querem conhecer o ponto de vista do alvo da crise, 

enquanto na imprensa, os dois lados são ouvidos como parte do ofício. 

O monitoramento das conversas on-line com o apoio de ferramentas 

automatizadas possibilita aos analistas verificar o volume da propagação, em quais 

redes acontece e as pessoas mais influentes, mas os softwares não substituem a 

posterior análise subjetiva dos profissionais para interpretar corretamente os dados.  

A síntese das entrevistas encontra-se no (Apêndice H). Para preservar o 

anonimato, os cinco entrevistados aparecem na pesquisa como: agências E, F, N, R 

e V, letras escolhidas aleatoriamente para pesquisa.   

 

3.2 RESULTADO DA FASE 2 – FORMULÁRIO ON-LINE 

 

A primeira fase da pesquisa, realizada no segundo semestre de 2017, 

sinalizou a presença de algumas similaridades nas respostas dos entrevistados e 

tais informações não haviam sido apresentadas de forma padronizada. A fase 2, 

caracterizada pela realização do formulário on-line, teve como objetivo padronizar 

perguntas e respostas mais relevantes para o entendimento do processo de 

propagação e complementar a investigação com elementos que ficaram de fora dos 

questionamentos iniciais. O formulário foi respondido pelos participantes entre o 

período de maio e julho de 2018. O modelo de formulário encontra-se no apêndice 

D.  

Além dos cinco participantes da primeira fase, contribuíram representantes 

de mais três agências listadas entre as 15 maiores em faturamento do Anuário da 

Comunicação Corporativa 2017, publicado pela empresa Mega Brasil Comunicação.  

No momento da pesquisa, cada um dos oito participantes ocupava cargo de 

liderança na equipe responsável pela gestão de crise em mídias digitais na 
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respectiva agência. Cada um deles selecionou um caso de crise para servir de 

referência ao responder ao formulário. Este caso deveria obedecer ao seguinte 

requisito: ser um dos três casos de crise com maior propagação em mídias digitais 

atendidos pela agência entre 2015 e 2017 (inclusive).  

Todas as agências participantes possuíam ferramentas de monitoramento e 

mantinham o histórico de relatórios gerados para seus clientes sobre a evolução de 

crises, tornando possível, para os profissionais, recuperar os dados com precisão 

(esses relatórios não foram compartilhados com a pesquisadora por se tratar de 

informação estratégica). Embora pudessem escolher crises que iniciaram em 2017, 

os participantes optaram por crises que tiveram início em 2015 ou 2016.  

 As crises analisadas nasceram ou se desenrolaram em redes sociais 

digitais, com suporte de plataformas ativas e consolidadas no mercado brasileiro no 

momento da pesquisa. Intencionalmente, a pesquisa não restringiu a um perfil 

específico de crise, alvo ou plataforma envolvida no processo de propagação. Tendo 

em vista que se trata de uma pesquisa exploratória-descritiva, considerou-se 

importante analisar as contribuições advindas da pesquisa de campo.  

Além disso, encontrar similaridades sob condições distintas reforça o 

objetivo do estudo, de oferecer a descrição do fenômeno. Não houve a pretensão de 

buscar a generalização, apenas mostrar o que acontece neste pequeno grupo de 

estudo, que atua em crises consideradas relevantes parar eles e seus clientes. A 

seguir, estão descritos os tópicos do formulário e respectivas respostas.  

Em relação ao perfil do alvo da disseminação negativa, os oito casos foram 

distribuídos em autoridade/celebridade (1) e empresas privadas (7). Em duas 

situações, tanto a reputação da empresa quanto a da celebridade/autoridade a qual 

estava ligada foram impactadas. 

Todas as sete empresas privadas enquadravam-se como sendo de grande 

porte, com atuação em todo o território nacional (3) ou na Região Sudeste (4). A 

atividade econômica mais presente foi indústria (3), seguida do comércio (2) e 

serviço (1), não se aplica (1), este último por se tratar de pessoa física, uma 

autoridade/celebridade.  

Em relação ao tipo de crise, os participantes foram convidados a selecionar 

a opção da lista formulada pela pesquisadora que melhor descrevia a situação 
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vivenciada pelo cliente que foi alvo da disseminação (Apêndice E). Havia, ainda, a 

possibilidade de oferecer resposta personalizada, no campo em branco, se nenhuma 

das alternativas fosse válida.  A opção mais selecionada foi: difamação de 

celebridades, autoridades, instituição ou empresa (4). Segundo o Código Penal, 

difamação é entendida como “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua 

reputação” (BRASIL, 1940, Art. 139). Também foi reportada a presença de 

informação falsa (fake news) (2), acusação de comportamento antiético (1) e boicote 

à marca (1). 

A velocidade de propagação da informação em situação percebida como 

crise pelo alvo da disseminação foi medida conforme dois aspectos, 1) o tempo 

decorrido entre o início da crise primária e a chegada da informação às redes, e 2) o 

tempo que levou entre a primeira postagem e o número máximo de referências 

(pico).  

Em relação à chegada da informação às redes sociais digitais, a figura 8 

mostra o tempo decorrido entre o início da crise e o momento em que as redes 

sociais digitais tomaram conhecimento da informação.  

 

Figura 8 – Tempo entre crise primária e chegada da informação às redes digitais 

 

Legenda: Eixo horizontal: tempo decorrido entre o início da crise primária e a chegada às redes 
sociais digitais. Na barra azul: o número de respondentes do formulário para cada opção de resposta 
Fonte: banco de dados da autora 
 

A figura 8 oferece uma dimensão numérica para a percepção de velocidade. 

Excetuando uma crise que já nasceu nas redes, nas outras sete, a informação 
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alcançou as redes nas primeiras 24 horas, sendo que três delas nos primeiros 30 

minutos.     

Para medir a velocidade de escalada da propagação, a figura 9 apresenta o 

tempo decorrido entre a primeira postagem e o número máximo de referências à 

cada crise.  

 

Figura 9 – Tempo entre primeira postagem e pico da propagação 

 

Legenda: Eixo horizonal: tempo decorrido entre a primeira postagem e o número máximo de 
referências à crise (pico). Na barra azul: o número de respondentes do formulário para cada opção de 
resposta. 
Fonte: banco de dados da autora 
 

A figura 9 mostra que o pico da propagação foi alcançado no primeiro dia, 

com exceção de um caso, que levou pelo menos quatro dias até chegar ao máximo 

de exposição. O alcance diz respeito ao volume em um período compreendido entre 

a primeira postagem e o pico de propagação medido por cada agência. Por esta 

razão, somou-se o volume de referências do início da crise nas redes até o período 

máximo de exposição. Conforme a crise, o período mais intenso variou de um dia 

até um mês. O quadro 10 mostra que no monitoramento foram observados desde 

comentários, compartilhamentos, citações até visualizações.  
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Quadro 10 – Número de referências no pico da propagação 

Nº da pesquisa Volume de referências Período (nº de dias) Métrica 

1 387.595 30 Menções 

2 267 01 Menções 

2 1.401 30 Menções 

3 1.000 01 Comentários 

4 7.000 01 Compartilhamentos 

4 210.000 01 Visualizações 

6 1.000 05 Compartilhamentos 

8 2.400 01 Menções 

Legenda: Na primeira coluna, os números indicam como cada respondente foi identificado no   
formulário (respondente nº1, respondente nº 2, assim por diante). A segunda coluna é o nº de 
referências durante o pico de propagação, no recorte de período fornecido por cada agência e 
expresso na terceira coluna. A métrica escolhida por cada agência encontra-se na quarta coluna  
Obs: Os respondentes nº 5 e 7 não informaram o número de referências à crise no momento do 
pico da propagação, alegando que não tinham o número exato.  
Fonte: banco de dados da autora 

 

O quadro 10 revela que há diferenças significativas no volume que 

caracteriza a percepção de crise. Na pesquisa nº 2, houve 267 menções em um dia. 

Já na pesquisa nº 8, foram 2,4 mil menções nas primeiras 24 horas. Tanto uma 

quanto outra representam uma das três crises de maior propagação no período entre 

2015 e 2017 atendidas na respectiva agência. O mesmo raciocínio vale quando os 

profissionais selecionaram período mais longo, com dados consolidados de 30 dias. 

A pesquisa nº 1 apontou 387,5 mil menções em um mês. A pesquisa nº 2 indicou 1,4 

mil.  

A disparidade dos números não se deve a diferenças em relação ao porte 

das empresas alvo da crise. Três respondentes (de nº 7, nº 6 e nº 4) enquadraram-

se na categoria “empresa privada de grande porte” mais “personalidade/celebridade” 

(neste caso, tanto o representante da empresa quanto a organização sentiram o 

impacto da crise). Em quatro casos, o alvo foi somente a “empresa privada de 

grande porte” (nº 1, nº 2, nº 5, nº 8). A pesquisa nº 3 é a única na qual o alvo é 

pessoa física: “personalidade/celebridade”.  

Após alcançar o pico de propagação, começa então a curva descendente 

até atingir níveis considerados dentro da normalidade, podendo perder as 

características de crise na percepção de cada atingido. Os casos estudados 

apresentaram comportamentos distintos em relação a este tópico conforme 



97 

 

 

demonstra o quadro 11. Se a escalada das crises foi rápida, o arrefecimento não 

segue necessariamente a mesma dinâmica. Dois respondentes indicaram que a 

crise ainda não havia terminado quando responderam ao formulário, mesmo que 

não estivesse mais em seu auge. Importante ressaltar que o formulário foi 

respondido em 2018 e os casos dizem respeito aos anos de 2015 e 2016.  

A duração considera a crise como um todo, desde a primeira postagem até o 

fim da crise em rede social digital. O Quadro 11 sintetiza a evolução da crise em 

cada um dos oito casos do estudo. Ele demonstra a rápida chegada da crise às 

redes e como o retorno à normalidade é mais imprevisível.  

 

Quadro 11 – Evolução individual de propagação nos oito estudos de caso 

 

 

 Fonte: banco de dados da autora 

 

O formulário ratifica o que as entrevistas apontaram, a presença de perfis 

com capacidade de influenciar outros usuários a participar de determinada conversa 

on-line. Com base nas entrevistas da fase 1 e a interpretação da pesquisadora, 

formulou-se uma lista de possíveis perfis capazes de influenciar a escalada da 

propagação para seleção do participante. Este também tinha a opção de preencher 

um campo em branco para resposta personalizada. Dos oito casos, somente um não 

sofreu a influência de influenciadores. 

Influenciador, neste estudo, é entendido no sentido mais amplo do termo, em 

sintonia com a percepção dos entrevistados: perfil que por sua característica ou 

atuação exerce influência sobre outros usuários da rede, e com a definição de Watts 
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(2011, p.309) “um pequeno número de indivíduos especiais que tem um efeito 

importante nas opiniões, crenças e hábitos de consumo de um grande número de 

indivíduos”. A figura 10 mostra que a propagação pode ser impulsionada por vários 

perfis.  

 

Figura 10 – Número de influenciadores para escalada da propagação 

 

Legenda: Eixo horizontal: número de influenciadores que impulsionaram a escalada da propagação. 
Na barra azul: número de respondentes do formulário para cada opção de resposta. 
Fonte: banco de dados da autora 

 

A figura 11 mostra os principais influenciadores em cada crise. Um dos 

participantes selecionou a opção “outro” e especificou se tratar de órgãos/agências 

de regulação, nacional e internacional (América Latina), ONGs e ativistas de saúde e 

ambiental.  As respostas evidenciam que para uma mesma crise pode haver a 

presença de mais de um influenciador. Os mais citados nas respostas foram sites 

independentes de notícias (7) e blogueiros (6). Porém, um dos respondentes 

explicou que a crise começou com uma única postagem em site independente. Em 

cinco dias esta postagem gerou mais de mil compartilhamentos.  
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Figura 11 – Principais influenciadores  

 

Legenda: Lado esquerdo: influenciadores informados pelos respondentes. Na barra azul: número de 
respondentes do formulário para cada opção de resposta. 
Fonte: banco de dados da autora 

 

A atitude daqueles que repassaram a informação para frente também fez 

parte do estudo (Figura 12). Aos participantes do formulário questionou-se qual foi o 

comportamento da maioria. Havia a opção de que os seguidores apenas 

compartilharam o posicionamento de influenciadores; ou, compartilharam a 

postagem, mas acrescentaram posicionamento próprio ratificando mensagem 

original; e também havia a opção de compartilhamento acrescentando conteúdo que 

contrariava o influenciador, mas ninguém assinalou esta última opção, motivo pelo 

qual não aparece na figura 12. 
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Figura 12 – Comportamento dos seguidores ao compartilhar informação 

 

Legenda: Eixo horizonal: comportamento do seguidor ao compartilhar mensagem 
de influenciadores. Na barra azul: número de respondentes do formulário para 
cada opção de resposta. 
Fonte: banco de dados da autora 

 

A figura 12 demonstra tanto o possível comportamento de manada (5) 

quanto o processo interativo dos usuários nas redes (3). O formulário também 

abordou os fatores que serviram como impulsionadores e para o arrefecimento da 

disseminação nos casos estudados. O objetivo ao listá-los não foi encontrar a 

explicação para as crises, mas verificar se havia elementos em comum nas 

justificativas que pudessem ajudar a responder à questão de pesquisa.  

Entre as respostas dos participantes do formulário, destacam-se como 

impulsionadores a influência da própria dimensão da empresa; propagação por 

grandes influenciadores; alcance dos veículos que divulgaram o assunto; exposição 

equivocada do alvo da crise nas redes; propagação de boato inverídico; difamação e 

fake news.   

A queda na propagação nos casos estudados ocorreu por fatores como o 

fato de que a exposição digital estava baseada em manifestação pública nas ruas e, 

uma vez ocorrida, os reflexos on-line diminuíram; estratégia eficiente de mitigação 

da crise; característica de brevidade do assunto; ajuda de influenciadores parceiros, 

em defesa do alvo da crise; e surgimento de outra crise que dominou o debate 

público, tirando o foco da crise do cliente.   

 



101 

 

 

4 DISCUSSÃO 

 

Esta seção apresenta a análise dos dados obtidos nas duas fases da 

pesquisa de campo e respectiva interpretação à luz do arcabouço teórico para 

responder à questão e objetivos do estudo. Recordando, o problema a ser 

respondido é: “Como perceber uma potencial crise de reputação durante a 

propagação de informação em rede social digital?” E o objetivo geral é descrever 

sinais e aspectos estruturantes que indicam uma potencial crise de reputação em 

redes sociais digitais.  

A pesquisa de campo trouxe a percepção de profissionais e dados sobre oito 

casos que foram caracterizados como crise pelos especialistas e pelos atingidos 

pela disseminação da informação. Portanto, não se questiona se o que foi 

apresentado seria suficiente para caracterizar uma crise, pois se acolhe o ponto de 

vista dos entrevistados. Desta maneira, o estudo está em sintonia com o paradigma 

interpretativista, que considera a realidade social como produto da experiência 

subjetiva dos indivíduos.  

No decorrer dos trabalhos, o cenário ora foi relatado como crise de imagem, 

ora como crise de reputação. Tendo em vista a escalada da propagação e a 

possibilidade de mudança de percepção coletiva, entende-se que crise de reputação 

é o termo mais indicado para descrever a situação na qual alguém é atingido 

massivamente por informações negativas nas redes sociais digitais. Conforme 

definem Sohn e Lariscy (2014), a crise de reputação é um grande evento com 

potencial de ameaçar a percepção e as estimativas coletivas do público de interesse.  

Para descrever os sinais de crise, utilizou-se a análise temática, conforme 

Braun e Clarke (2012), seguindo as seis fases recomendadas pelas autoras:  

familiarização com os dados; geração de códigos; procura por temas; revisão de 

temas; definição e nomeação dos temas e produção do relatório.  

Inicialmente, observou-se as palavras que mais apareceram no discurso na 

fase de entrevistas. A nuvem (Figura 13) foi construída no software Maxqda, 

utilizando-se como critérios as 50 palavras mais frequentes e cada uma com no 

mínimo cinco citações. As que exibem letras maiores foram as mais frequentes entre 

documentos, uma forma de verificar a presença em diferentes participantes. 
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Figura 13 – Nuvem de palavras de destaque nas entrevistas 

 

Fonte: banco de dados da autora 

 

Observando-se a figura 13, a palavra crise aparece em destaque, como era 

de se esperar, e ficam evidentes também a menção a influenciadores, informação, 

veículos de comunicação, Internet, o fator humano e redes sociais. Estes termos são 

detalhados no conteúdo das entrevistas e no formulário on-line. O apêndice I traz o 

conteúdo já organizado por temas, a partir de similaridades entre os casos, a fim de 

observar os padrões. E nesse ponto já é possível enxergar os sinais, fatores de 

sustentação e contexto que influenciam a dinâmica da propagação, discutidos neste 

capítulo.  
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4.1 SINAIS  

 

Figura 14 – Sinais indicativos de potencial crise de reputação 

 

 

Fonte: banco de dados da autora 

 

 

Velocidade de comunicação e grande volume de informação por recorrência 

são características da escalada da propagação e servem como sinal de alerta para a 

situação de crise. O que se entende por velocidade, contudo, depende da percepção 

de quem avalia o caso, variando de minutos até dias. A mesma situação se verificou 

em relação ao volume de referências em determinado período. Números bem 

distintos foram considerados significativos. Importante observar que o grande 

volume é por recorrência porque as mensagens, sejam elas em texto ou com 

recurso audiovisual, são curtas. Característica que favorece a rápida absorção e 

compartilhamento, como explicam Henry, Stattner e Collard (2017).  

A partir do escopo desta pesquisa, não é possível determinar a existência de 

uma quantificação mínima relativa ao tempo de escalada e ao volume para 

caracterizar o estado de crise. A percepção de situação atípica é o que merece 

atenção. Como mencionado por um dos entrevistados: considera-se crise quando a 

propagação ganha amplitude e audiência.  

 

4.2 ASPECTOS ESTRUTURANTES 

 

A interpretação dos dados leva à identificação de três condições que, de 

forma sequencial, constituem os aspectos que podem fazer a propagação evoluir 
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para situação de crise de reputação em rede social digital. São elas: a comunicação, 

a escalada da propagação e o convencimento. A figura 15 apresenta os aspectos 

estruturantes da evolução da propagação para uma potencial crise de reputação.  

 

Figura 15 – Aspectos estruturantes 

 

Fonte: banco de dados da autora 
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A primeira condição presente é a comunicação em rede, na qual as pessoas 

mantêm conexões e repassam a informação de uma para outra. A comunicação 

ocorre com a intermediação de tecnologia digital, sem a qual não seria possível 

alcançar tamanho volume e velocidade (tampouco monitorá-los). Entretanto, nem 

toda tecnologia digital favorece o amplo compartilhamento de informações. É preciso 

o suporte de mídias propagáveis, como descrevem Jenkins, Ford e Green (2015).  

As mídias propagáveis dão voz aos usuários e abrem o caminho para o fluxo 

de mensagens na rede através de uma variedade de modelos de ferramentas de 

comunicação, sem barreiras ou controle. Em uma das entrevistas foi dito que se a 

notícia é publicada somente no jornal impresso ela praticamente não existe.  

Boyd (2007) aponta quatro propriedades dos públicos em rede durante a 

comunicação intermediada pela tecnologia: 1) persistência: é possível gravar a 

comunicação; 2) buscabilidade: ferramentas de pesquisa e descoberta; 3) 

replicabilidade: o que é expresso em rede pode ser copiado sem distinguir o original 

da cópia; 4) públicos-alvo invisíveis: é praticamente impossível verificar todos que 

acessaram o conteúdo.  

Apesar de imprescindível, a comunicação, em si, não é suficiente para gerar 

impacto. Todos os dias, conteúdos postados em diferentes plataformas não 

reverberam. O segundo elemento presente é a escalada da propagação 

(crescimento expressivo no número de referências no curto espaço de tempo) e que 

este estudo coloca como o sinal de alerta. A escalada depende que a propagação se 

configure de tal maneira que impulsione o compartilhamento. Entre os aspectos que 

contribuem para escalada, esta pesquisa destaca: a organização dos usuários na 

rede; a presença de perfis propagadores; a influência do contexto e o engajamento 

de comunidades. Conforme cada caso, a propagação pode apresentar um ou mais 

aspectos.  

A literatura demonstra que a organização das pessoas em rede tem o 

potencial de interferir no processo de disseminação.  A Teoria do Mundo Pequeno, 

de Stanley Milgram (1967), retrata que são necessários apenas poucos 

intermediários para que algo seja levado do ponto A para o ponto B, do outro lado da 

rede. E, mais recentemente, o estudo de Backstrom et al (2012) mostra quão 
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pequena é a distância social em mídias digitais.  A média da distância social no site 

de rede social Facebook foi de apenas 3,7 graus separando um e outro usuário.  

O mundo é pequeno, como indica Milgram (1967), pela presença dos 

chamados laços fracos, estudados por Granovetter (1983).  Estes laços estão 

presentes em perfis que possuem vínculos sociais com pessoas distantes e podem 

aumentar sensivelmente a taxa de difusão ao oferecer um atalho para o fluxo de 

comunicação. Atuam como laços-ponte. 

Em sete dos oito casos estudados na presente pesquisa, os respondentes 

do formulário indicaram a presença de perfis que influenciaram a escalada da 

propagação. Em todos os sete, eram perfis com grande visibilidade pública, mas não 

necessariamente os chamados influenciadores profissionais, que são contratados 

para se posicionar a favor de ou contra determinada marca.  

Além de influenciadores de grande visibilidade pública, as entrevistas 

demonstraram outros perfis influenciadores, de atuação mais discreta nas redes. É o 

caso do perfil estratégico, que conhece pessoas relevantes para o negócio e tem o 

poder de influenciá-las, ou o perfil bem relacionado, por ter alguma ligação com 

influenciadores com muitas conexões, como veículos de comunicação. A concepção 

mais ampla do termo influenciador está em sintonia com o pensamento de Watts 

(2011), quando define os influenciadores como pequeno número de indivíduos 

especiais que tem efeito importante nas opiniões, crenças e hábitos de consumo de 

grande número de indivíduos.   

A literatura não deixa dúvidas sobre a presença de influenciadores, ou hubs, 

(STROGATZ; WATTS; BARABÁSI, 2009), ou superpropagadores (LIU et al., 2013) 

na propagação. Outros autores, como Berger (2013) e Centola (2018), elencam 

outros aspectos associados a emoções e contágio social, que influenciariam de 

forma até mais contundente do que o próprio influenciador. Jenkins, Ford e Green 

(2015) também pontuam a importância das estruturas sociais que apoiam a 

disseminação da mensagem.  

Na pesquisa de campo, referências a motivações pessoais e influência 

social também mostraram que não se trata apenas da força do perfil propagador.  

Em um dos casos respondidos no formulário, inclusive, não houve a figura de 

propagadores inflando a disseminação. Tratava-se de boato infundado sobre o 

cancelamento de importante evento do varejo. A literatura prevê essa situação. 
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Oliveros (2017) afirma que a dinâmica de rumor não se caracteriza pela presença de 

perfis mais propagadores.  

O contexto, conforme demonstrado ao longo da pesquisa, pode contribuir 

para escalada da propagação. Um dos entrevistados chega a colocar que o contexto 

é mais importante do que o fato. Aqui inserem-se questões individuais, como a 

reação do usuário ao apelo emocional e de alta excitação do conteúdo, como 

detalhado por Berger (2013), a necessidade de fazer parte, de mostrar solidariedade 

aos amigos.    

O coletivo também interfere. Como mencionado em entrevista, a proliferação 

de mensagens funciona em escala de rede, 50 pessoas vão ter interferência em 

outras 50. Yan e Jiang (2018) reportam o comportamento de manada, quando 

determinada população adota o mesmo comportamento, seguindo o majoritário. 

Entre as razões que levam a este comportamento está a pressão do grupo.  Berger 

(2013) trata da validação social. O autor diz que a visibilidade pública ajuda no 

processo de imitação. Ver outras pessoas agindo de determinada maneira reduz 

dúvidas e contribui para seguir o mesmo caminho.  

Nas entrevistas e nos estudos de casos, houve menções a crises que se 

enquadravam como difamação, notícias falsas (fake news), rumores e boicote à 

marca.  Na literatura, rumores e fake news têm merecido atenção à parte. Períodos 

de incerteza são propícios para o surgimento de rumores. Interesses escusos levam 

à multiplicação de notícias falsas. A literatura destaca, também, a manipulação das 

notícias pela interferência de robôs, por meio de contas fictícias e participação em 

debates, repetindo dados e gerando discórdia ao argumentar dos dois lados, como 

explicam (PALETZ; AUXIER; GOLONKA, 2019).  

O contexto interfere na força da propagação, ainda, quando há aceleradores 

ou redutores. Se o alvo da crise não souber responder de forma adequada ao 

ataque poderá agravá-lo. Se o assunto guardar alguma relação com temas já em 

debate na arena pública, a propagação ganha impulso. Porém, se outros temas 

ganharem a atenção do público, a crise em questão ficará de lado, ou o público 

talvez simplesmente se canse e direcione a atenção para outros interesses, 

reduzindo o tamanho da propagação até seu fim. O próprio superpropagador, nas 
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palavras de Liu et al. (2013), pode perder o interesse e cansar de mencionar 

determinada história ou o tópico pode acabar envelhecendo. 

As comunidades contribuem para propagação de forma diferente da 

exercida pela figura do influenciador. Na fase de entrevistas, houve referência à 

preocupação com grupos como os de mães, que são muito engajadas. Em um dos 

casos estudados, o tipo de crise era boicote à marca, algo que também requer 

mobilização. Grupos com laços fortes, que compartilham dos mesmos interesses e 

estão próximos na rede não são os mais característicos para disseminação de 

informação, pois o assunto costuma reverberar mais intensamente dentro do grupo. 

Porém, se as comunidades contarem com membros ligados por laços fracos a 

outras comunidades, a informação encontrará uma ponte para destinos distantes.  

Além disso, Centola (2018) coloca que a mudança de comportamento é mais 

provável quando há reforço de opiniões. Isto acontece mais facilmente entre 

membros de conexões próximas, como de amigos e familiares, ou grupos que 

compartilham interesses. Este é o fator-chave que associa a propagação com a 

potencial crise de reputação e leva ao terceiro elemento envolvido: o convencimento. 

Dois aspectos impulsionam a mudança de percepção e de comportamento: 

a diversidade de fontes e o reforço social. No estudo de Welles e González-Bailon 

(2020), os autores confirmam que as pessoas são mais propensas a adotar uma 

tendência ou propagar informação se receberem a informação de múltiplas fontes. 

Esta constatação é verificada na pesquisa de campo pelos vários influenciadores 

agindo na propagação e quando um dos entrevistados relata que os meios de 

comunicação tradicionais alimentam a conversação em mídias sociais digitais e vice-

versa.  

Centola (2018) traz outro elemento, o reforço social. Segundo ele, o limite de 

ativação será ultrapassado se o indivíduo receber suficiente reforço social de sua 

rede. Grupo de mães, relatado na pesquisa, apresenta reforço social bem 

evidenciado. Conforme o autor, há duas formas de contágio, o informativo e viral 

simples, cuja transmissão requer apenas o contato com uma única fonte, e o 

contágio comportamental complexo, que necessita de contato com vários adotantes. 

Ao se referir à reputação, o autor firma que um único indivíduo pode ser a fonte de 

informações erradas sobre um colega, mas a confirmação de várias fontes reforça a 

crença.  
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A partir do que foi visto até aqui, é possível afirmar que a crise de reputação, 

a partir da propagação em redes sociais digitais, apresenta aspectos de contágio 

simples e complexo. Simples quando uma ponte longa (de laços fracos) se 

encarrega de levar a informação para pontos distantes, alcançando o público de 

interesse. A ponte também deve ser larga, várias fontes reforçando a mesma 

informação. Ao ser bombardeado por fontes diversas e perceber que conexões 

próximas, de laços fortes, estão se convencendo, um indivíduo encontra-se em 

situação de potencial convencimento.  

Se o usuário se convencer e mudar a percepção em relação ao alvo da 

crise, isto não significa que vai explicitar sua nova condição. Centola (2018) 

menciona estudo sobre difusão no site de microblog Twitter, que demonstrou que 

uma marcação de palavra-chave (hashtag) indicando alinhamento político poderia 

frear a intenção de compartilhamento pelo risco de gerar afastamento de outros 

círculos sociais. Isto é, a mudança de comportamento nem sempre é externalizada 

nas redes. Um processo silencioso de corrosão da reputação pode estar em curso.  

A interpretação deste estudo sobre os componentes presentes na 

propagação apresenta algumas similares com modelos discutidos na literatura.  

Paletz, Auxier, Golonka (2019), ao estudar a propagação com uma visão 

multidisciplinar, reconhecem a atuação de laços fracos para disseminação e 

associam a confiança nas conexões para envolvimento, mencionam emoções de 

alta excitação, motivações do indivíduo, bem como a influência do contexto.   

Liu et al. (2013), com base em modelos epidêmicos, identificam a atuação 

de superpropagadores; Henry, Stattner e Collard (2017) colocam entre as 

propriedades de difusão a velocidade, o volume, a comunidade, o tópico, 

características do nó (perfil) e conteúdo da mensagem. Qin, Cai e Wangchen (2015), 

ao explicarem a difusão de rumores, propõem modelo de multicamadas, segundo o 

qual o processo passa por decisões sequenciais envolvendo camadas de 

comunicação e de interação social. A Figura 16 mostra como a presente pesquisa 

observa as camadas, aqui tratadas como as condições que constituem os aspectos 

estruturantes, e os estudos que contribuem para o entendimento de cada uma.  
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Figura 16 – Evolução da propagação: fundamentos teóricos 

 

 

Fonte: banco de dados da autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Momentos de crise geram apreensão coletiva, mexem com as emoções do 

indivíduo e, dentro de cada contexto, levam à propagação de informações. Na era 

digital, toda crise passa pelas redes sociais digitais e ganha uma dimensão 

incalculável e imprevisível.  No momento da realização da presente pesquisa, o 

mundo enfrenta a pandemia do Covid-19. Vários aspectos discutidos nos capítulos 

anteriores estão presentes na forma como a sociedade vivencia este drama mundial.  

Um deles, o rumor, é característico de momentos de incerteza, serve para 

dar vazão a sentimentos e servir como agente racionalizante em situações em que 

as informações não estão claras, são de difícil compreensão ou há conflito de 

versões, como este estudo demonstrou. Não é algo novo ou fruto das facilidades 

tecnológicas dos dias de hoje. Está associado ao comportamento humano.  

Um dos rumores que surgiram no Brasil durante a pandemia e que gerou 

grande repercussão em redes sociais digitais tinha como objetivo enfraquecer a 

percepção de gravidade do vírus, que matou mais de 9 mil pessoas no país até a 

primeira semana de maio do mesmo ano.  

Lemos (2020) reporta o caso de um texto acompanhado de imagens de 

caixões vazios e abertos. A publicação ocorreu no dia 30 de abril de 2020 e até 8 de 

maio do mesmo ano foi compartilhada 1,9 mil vezes.  Outra versão do rumor que 

surgiu na mesma época ganhou reforço ao ser mencionado como verídico por uma 

deputada federal durante entrevista a um veículo de imprensa regional.  

Como personalidade pública e representante da sociedade, a legisladora 

atua como propagadora da informação. Ela depois alegou que recebeu imagens de 

duas pessoas. Outra mulher que propagou versão semelhante disse que viu a 

postagem no site de rede social Facebook e depois ouviu de um cliente. Nos dois 

casos de compartilhamento, houve o reforço social de duas fontes para o 

convencimento.  

Se o comportamento de gerar e espalhar rumores não é recente, a rapidez e 

o alcance da propagação são amplificados pelas mídias sociais propagáveis. O dano 

à sociedade é tão grande que cresce o número de instituições voltadas a verificar a 
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veracidade dos dados. No caso dos caixões vazios, agência especializada em 

checagem de informação comprovou que as imagens eram antigas. Tratava-se de 

notícia falsa.  

Lemos (2020) cita dados de instituições especializadas em checagem, 

indicando que fake news sobre caixões vazios representaram 30% dos vídeos e 

fotos mais compartilhados sobre a pandemia do Covid-19 em 500 grupos do 

aplicativo WhatsApp na primeira semana de maio. Uma das estratégias foi utilizar 

vídeos e áudios com vários sotaques para simular diferentes regiões do país, como 

se a ocorrência se repetisse em vários lugares (LEMOS, 2020). A manipulação de 

dados é algo presente em postagens nas redes, inclusive com a participação de 

robôs, como tratado neste estudo.  

O momento atual é um exemplo da dimensão que a propagação de 

informação pode alcançar e seu impacto no modo de pensar e agir da sociedade. A 

mesma tecnologia que impulsiona o fluxo de mensagens nas redes também 

possibilita a realização de estudos em grande escala e maior entendimento do 

fenômeno. A presente pesquisa buscou contribuir com os esforços neste sentido, 

quando ouviu a percepção de especialistas e a análise que fizeram de relatórios 

alimentados por softwares de monitoramento de dados massivos.  

Este estudo também demonstra que a sensação de se viver em um mundo 

em que tudo acontece muito rápido e de modo simultâneo não surgiu com as redes 

sociais digitais, já foi experimentada em outros tempos – especialmente quando a 

sociedade passou por saltos tecnológicos, como aconteceu com a chegada da 

eletricidade e, mais tarde, com a invenção do telefone. A abertura ao consumo e 

produção de recursos antes reservados a poucos também não é restrita às mídias 

sociais. Com o advento da impressão, houve a proliferação de livros e com ela a 

reação crítica da elite da época.  

O que parece não ter precedentes é a presença de robôs no cotidiano da 

comunicação, interagindo diretamente com os cidadãos. Se as mídias propagáveis 

empoderaram o usuário, oferecendo uma sensação de controle do processo de 

comunicação, isto não acontece em sua totalidade, pois a interferência de robôs no 

fluxo de conteúdo e n interação social ocorre independente da vontade dos cidadãos 

em geral, e sequer é possível identificá-la com clareza sem os recursos técnicos 
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adequados. Os usuários estão permanentemente sob o risco de manipulação pela 

ação dos chamados bots sociais.   

Neste cenário de incertezas sobre autorias, interlocutores e validade de 

informações, uma atividade que pode se beneficiar e beneficiar a sociedade, é a do 

jornalismo. Os robôs são utilizados para o bem e para o mal. Para o bem, quando 

funcionam como aliados das autoridades disseminando rapidamente informações de 

utilidade pública. E no mundo de notícias instantâneas em que vivemos, o jornalismo 

consegue distribuir rapidamente dados que prestam serviços ao cidadão.  

Por outro lado, a utilização criminosa desses recursos para disseminar 

informações falsas e rumores, com fins escusos, não é de fácil reconhecimento. E é 

aí que o jornalismo se torna ainda mais vital, pela capacidade de distribuir 

amplamente informações de interesse público com maior credibilidade, por filtrar 

temas de relevância e elucidar informações divulgadas erroneamente nas redes. A 

sociedade como um todo se beneficia das boas práticas jornalísticas e este 

momento parece crucial para construção de um modelo de negócio ao mesmo 

tempo sustentável e que possibilite o consumo de seu conteúdo em todas as 

camadas sociais.   

 

5.1 CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

 

Com as informações colhidas durante a pesquisa de campo associadas ao 

que a literatura multidisciplinar apresenta é possível responder ao objetivo geral da 

presente pesquisa, de descrever sinais e aspectos estruturantes que indicam uma 

potencial crise de reputação em redes sociais digitais.   

Os sinais são a velocidade de comunicação e grande volume de informação 

por recorrência. Os aspectos estruturantes são a comunicação (rede social, 

tecnologia digital e mídia propagável), a escalada da propagação (perfis 

influenciadores, comunidades e contexto, envolvendo motivações pessoais, 

influência social, tipo de conteúdo e apelo emocional da mensagem).  

A presente pesquisa também apresenta a relação entre a propagação e a 

situação de crise de reputação, mostrando que não basta que a informação chegue 

às pessoas, ela deve ser convincente o bastante para mudar a percepção sobre o 
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alvo da crise. Neste ponto, os aspectos que complementam a propagação são a 

diversidade de fontes e o reforço social, que geram o convencimento.  

 

5.2 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS 

 

A partir das reflexões deste estudo, pode-se aferir algumas implicações 

práticas. Por exemplo, fica evidenciado que não se deve subestimar uma 

propagação, achando que é localizada, pois o mundo é menor do que poderia 

parecer, uma informação rapidamente chegará a públicos distantes e inesperados. E 

isto pode acontecer se houver a presença de perfis que possuem vínculos sociais 

com pessoas distantes, aumentando sensivelmente a taxa de difusão. 

Comunidades que reverberam a informação promovem o reforço social e 

seus membros estão sujeitos a mudar de opinião. Se a comunidade for estratégica 

para o alvo da crise, maior a chance de impacto na reputação. E se membros desta 

comunidade mantiverem conexões distantes (laços fracos) com outras comunidades 

igualmente importantes, a propagação poderá ganhar amplitude e força.  

Um olhar atento sobre os propagadores se faz necessário, e isto não 

significa observar somente aqueles de grande visibilidade pública, perfis que não 

têm tantas conexões podem ser estratégicos ou influenciar indiretamente a 

propagação.  

 

5.3 ESTUDOS FUTUROS 

 

A amplitude do tema favorece a realização de novos estudos para 

contemplar aspectos específicos que, pelo escopo da presente pesquisa, não foram 

abordados. Entre eles, quantificar a diversidade de fontes e de reforço social 

necessários para abalar a reputação em casos de marcas envolvidas em situações 

de crise no ambiente digital; quantificar a velocidade e volume de propagação em 

determinados perfis, plataformas ou regiões do Brasil. Novos estudos também 

podem refletir sobre o papel da convergência na escalada da difusão, bem como 

observar como os atuais modelos de mitigação de crises contemplam o diagnóstico 

dos sinais e de aspectos indicativos de uma potencial crise de reputação no 

ambiente digital.  
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APÊNDICE A – Estudos selecionados para revisão de literatura 

 

Título       Ano 

A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization  2012 

A imprensa e a sociedade de informação - a disputa de poder nas sociedades em 
rede 

 2016 

A new model for online social networks: case of Facebook  2015 

A novel rumour propagation model on social networks  2017 

An information diffusion model to analyze the behavior of online social network based 
malwares 

 2016 

An information spreading model based on online social networks  2018 

An overview of online fake news: Characterization, detection, and discussion  2019 

Analysis and modelling of semantic attacks in online social networks  2015 

Attention-based convolutional approach for misinformation identification from massive 
and noisy microblog posts 

 2019 

Characterizing information propagation patterns in emergencies: A case study with 
Yiliang Earthquake 

 2018 

Characterizing super-spreading in microblog: An epidemic-based information 
propagation model 

 2016 

Cidadãos Conectados: a Revolução Das Vozes Alternativas  2011 

Combating Information Attacks in the Age of the Internet: New Challenges for 
Cognitive Engineering 

 2018 

Comunicação em rede e alternativas democráticas: um etudo sobre junho de 2013 e 
novas formas de atuação política 

 2018 

Content features of tweets for effective communication during disasters: A media 
synchronicity theory perspective. 

 2019 

Desafios da comunicação no processo de crise organizacional: o caso Playcenter  2013 

Diffusion size and structural virality: The effects of message and network features on 
spreading health information on twitter 

 2018 

Dinâmicas de propagação de informações e rumores em redes sociais  2017 

D-MAP+: Interactive visual analysis and exploration of ego-centric and event-centric 
information diffusion patterns in social media 

 2018 

Effect of the dynamics of human behavior on the competitive spreading of information  2018 

Emotions and information diffusion in social media - Sentiment of microblogs and 
sharing behavior 

 2013 

Estrutura e dinâmica de redes de informação  2016 

Evaluating information diffusion speed and its determinants in social media networks 
during humanitarian crises 

 2016 

Evidence of complex contagion of information in social media: An experiment using 
Twitter bots 

 2017 

Exploring the diversity of retweeting behavior patterns in Chinese microblogging 
platform 

 2017 

Fake News Detection on Social Media using Geometric Deep Learning  2019 

Fake news propagate differently from real news even at early stages of spreading  2019 
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FakeNewsNet: A Data Repository with News Content, Social Context and Dynamic 
Information for Studying Fake News on Social Media 

 2019 

Fear on the networks: analyzing the 2014 Ebola outbreak TT - El temor en las redes: 
Análisis del brote de ébola del 2014 TT - Temor nas redes: uma análise do surto de 
Ebola de 2014 

 2018 

Gestão da comunicação organizacional em tempos de transição  2016 

Hashkat: large-scale simulations of online social networks  2017 

How did Ebola information spread on twitter: broadcasting or viral spreading?  2019 

Identification of influential spreaders in online social networks using interaction 
weighted K-core decomposition method 

 2017 

Influence Minimization Under Budget and Matroid Constraints: Extended Version  2019 

Information contagion: An empirical study of the spread of news on Digg and Twitter 
social networks 

 2010 

Information propagation in online social network based on human dynamics  2013 

Interação e relacionamento dos jovens em tempos de Cultura da Conexão  2018 

It's not all about autism: The emerging landscape of anti-vaccination sentiment on 
Facebook 

 2019 

Key node selection based on a genetic algorithm for fast patching in social networks  2019 

Looking Behind the Mask: A framework for Detecting Character Assassination via 
Troll Comments on Social media using Psycholinguistic Tools 

 2019 

Measuring message propagation and social influence on Twitter.com  2010 

Mention effect in information diffusion on a micro-blogging network  2018 

Micro-level dynamics of the online information propagation: A user behavior model 
based on noisy spiking neurons 

 2016 

Mining the Hidden Link Structure from Distribution Flows for a Spatial Social Network.  2019 

Model-based non-Gaussian interest topic distribution for user retweeting in social 
networks 

 2018 

Modeling information diffusion in implicit networks  2010 

Modeling information dissemination and evolution in time-varying online social 
network based on thermal diffusion motion 

 2018 

Modelling of information diffusion on social networks with applications to WeChat  2018 

Monitorando informações nas mídias sociais online  2012 

Multi-Targets Influence Maximization Algorithm Based on Multi-Cascade Model  2019 

Nonlinear dynamics model for social popularity prediction based on multivariate 
chaotic time series 

 2019 

O boato na era das redes sociais digitais: uma análise do caso Guarujá  2016 

Os boatos alarmistas  2018 

Participo logo existo: uma análise sobre a propagação de informações e a percepção 
de existência nas redes sociais 

 2015 

Política, memes e o Facebook no Brasil: em busca da ciberdemocracia  2017 

Predicting Information Diffusion in Online Social Platforms: A Twitter Case Study  2019 

Predicting information diffusion on Twitter – Analysis of predictive features  2018 

Predicting popular messages in Twitter  2011 

Predicting retweet behavior on social media within communities from the perspective 
of user behavior spreading 

 2019 
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Product adoption in online social network [L'adoption de produit dans les réseaux 
sociaux en ligne] 

 2008 

Propagation-based social-aware multimedia content distribution  2013 

Retweet: A popular information diffusion mechanism – A survey paper  2018 

Retweeting Risk Communication: The Role of Threat and Efficacy  2018 

Rumor has it: Identifying misinformation in microblogs  2011 

Rumor propagation dynamic model based on evolutionary game and anti-rumor  2019 

Rumors at the speed of light? modeling the rate of rumor transmission during crisis  2016 

Rumour Detection via News Propagation Dynamics and User Representation 
Learning 

 2019 

Simulation of information spreading following a crisis  2015 

Social media analytics: analysis and visualisation of news diffusion using NodeXL  2019 

Social network rumors spread model based on cellular automata  2014 

State of Art Techniques for Social Influence Analysis: A Systematic Literature Review  2019 

The critical periphery in the growth of social protests  2015 

The role of geography in the complex diffusion of innovations  2019 

The spreading of misinformation online  2016 

The Web of False Information: Rumors, Fake News, Hoaxes, Clickbait, and Various 
Other Shenanigans 

 2019 

Theme and sentiment analysis model of public opinion dissemination based on 
generative adversarial network 

 2019 

Timing Information Propagation in Interactive Networks.  2019 

Topic sensitivity based community formation in online social network  2016 

-Topology comparison of Twitter diffusion networks reliably reveals disinformation 
news 

 2019 

Toward capturing heterogeneity for inferring diffusion networks: A mixed diffusion 
pattern model 

 2018 

Twitter under crisis: Can we trust what we RT?  2010 

Understanding Social Movements through Simulations of Anger Contagion in Social 
Media 

 2019 

Using retweet information as a feature to classify messages contents  2019 

Usos e apropriações das redes sociais digitais: uma análise da relação entre o leitor e 
a notícia no Jornalismo 

 2016 

Viral information propagation in the Digg online social network  2014 

Viral marketing on social networks: An epidemiological perspective  2019 

Virality prediction and community structure in social networks  2013 

Want to be retweeted? Large scale analytics on factors impacting retweet in twitter 
network 

 2010 

What is Twitter, a social network or a news media?  2010 

What makes cancer information viral on social media?  2019 

What's in a hashtag? Content based prediction of the spread of ideas in microblogging 
communities 

 2012 
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APÊNDICE B – Modelo do convite de entrevista para agências de comunicação 

 

 

Florianópolis, xxx de agosto de 2017 

 

Caros, 

 

Gostaria de convidar (nome da agência) para participar de entrevista que fará parte da 

pesquisa de mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) sobre 

propagabilidade nas redes sociais no contexto de crise, e que tem por objetivo 

contribuir para a aprendizagem organizacional.   

 

As principais agências de comunicação no Brasil estão sendo convidadas com o intuito 

de se verificar a percepção do mercado a respeito do tema. A entrevista será 

conduzida pela pesquisadora e terá duração de 10 min a 20 min por telefone neste mês 

de agosto ou setembro, em data e horário de melhor conveniência para agência. 

 

O tópico central da entrevista é: Que fatores influenciam a propagabilidade de 

mensagens nas redes sociais? 

 

A transcrição da entrevista será posteriormente encaminhada para validação da 

agência e autorização do uso de dados. 

 

O entrevistado será mantido sob anonimato.  

 

Agradeço desde já pela atenção. 

 

Claudine F Nunes 

 

Dados da pesquisadora e do programa de pós-graduação 

Claudine Figueiredo Nunes 
CPF: 888.866.899-34 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
Polo: Universidade Federal de Santa Catarina 
Nível: Mestrado 
Área de concentração: Mídia do Conhecimento 
Linha de pesquisa: Mídia e Disseminação do Conhecimento 
Matrícula: 201700441 
Orientadora: Dra Maria José Baldessar 
Secretaria do EGC: (48) 3721-2451 
secretaria@egc.ufsc.br 

mailto:secretaria@egc.ufsc.br
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APÊNDICE C - Modelo da carta-convite para responder ao questionário on-line 
 
 
Florianópolis , xxx de maio de 2018 
 
Meu nome é Claudine F Nunes e realizo estudo sobre propagação de crise nas 
mídias sociais no Brasil como pesquisa de mestrado da Universidade Federal de 
Santa Catarina. Quero convidar esta agência a responder a pesquisa on-line sobre o 
tema (link abaixo) em caráter anônimo. Só estão sendo convidadas as maiores 
agências com atuação no Brasil, conforme o ranking Mega Brasil. São 10 perguntas 
e os participantes têm levado de 4 a 7 minutos para respondê-las.  
 
A pesquisa vai tratar de uma das três crises de maior propagação nas mídias sociais 
que esta agência atendeu no período de 2015 a 2017. 
 
Acesso: https://pt.surveymonkey.com/r/TLCXVZ7   
 
Estou consolidando as pesquisas em xxx de junho. 
 
Desde já agradeço sua atenção e apoio neste trabalho. Se tiver interesse em ter 
acesso à dissertação final, basta me solicitar.  
 
Grata, 
 
Claudine F Nunes 
 
 
Dados da pesquisadora e do programa de pós-graduação 
 
Claudine Figueiredo Nunes 
CPF: 888.866.899-34 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
Polo: Universidade Federal de Santa Catarina 
Nível: Mestrado 
Área de concentração: Mídia do Conhecimento 
Linha de pesquisa: Mídia e Disseminação do Conhecimento 
Matrícula: 201700441 
Orientadora: Dra Maria José Baldessar 
Secretaria do EGC: (48) 3721-2451 
secretaria@egc.ufsc.br 

mailto:secretaria@egc.ufsc.br
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APÊNDICE D – Formulário SurveyMonkey: propagação de informação em redes 

sociais digitais  

 

 

Disponível em: https://pt.surveymonkey.com/r/TLCXVZ7   

 

Texto de abertura:  

 

Muito obrigada por contribuir com esta pesquisa da UFSC.  São 10 perguntas com 

tempo total estimado de até 7 min para conclusão. Mas, atenção, antes de começar, 

selecione uma das três maiores crises nas mídias sociais atendidas por esta agência 

entre 2015 e 2017.  Tenha o relatório da crise por perto. É sobre ela que vamos 

conversar.   

 

Boa sorte! 

 

 

A crise que vamos analisar se enquadra em que categoria? Selecione uma opção 

da lista. 

         

(lista disponível no Apêndice E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

A crise nas mídias sociais aconteceu em que ano? 

 2015 

 2016 

 2017 

 

A crise durou quanto tempo (nº de horas/dias/semanas/meses) ou está em 

andamento? Comente.  

 

Perfil, localização e porte do alvo da crise. Assinale mais de uma questão 

 

Autoridade/celebridade 

Empresa pública 

Instituição sem fins lucrativos 

Empresa privada 

 

Região Norte 

Região Nordeste 

Região Centro-Oeste 

Região Sudeste 

Região Sul 

 

Microempresa - até 19 pessoas ocupadas (indústria) até 9 pessoas ocupadas 

(comércio e serviço) 
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Pequena Empresa - de 20 a 99 pessoas ocupadas (indústria) de 10 a 49 pessoas 

ocupadas (comércio e serviço) 

Média Empresa - de 100 a 499 pessoas ocupadas (indústria) de 50 a 99 pessoas 

ocupadas (comércio e serviço) 

Grande Empresa - 500 pessoas ocupadas ou mais (indústria) 100 pessoas ocupadas 

ou mais (comércio e serviço) 

 

Indústria 

Comércio 

Serviço 

 

Explicação adicional (opcional)  

 

Influenciadores na propagação da crise, número e perfil (assinale quantas 

opções desejar) 

  

Blogueiros 

Sites independentes de notícias 

Stakeholders (aqueles que não são influenciadores tradicionais, mas neste caso 

assumiram papel relevante) 

Portais de notícias on-line 

Veículos de comunicação de massa tradicionais (jornais, revistas, TV, rádio) com 

presença on-line 

Personalidades (artistas, jornalistas famosos, pensadores etc.)  

 

Nº de influenciadores-chave: de 01 a 05 

Nº de influenciadores-chave: de 06 a 10 

Nº de influenciadores-chave: de 11 a 20 

Nº de influenciadores-chave: de 21 a 50 

Nº de influenciadores-chave: mais de 50 

 

Não houve predominância de nenhum grupo na disseminação da crise 

Outro influenciador - especificar 

  

Tempo decorrido entre o início da crise primária e a primeira postagem nas 

mídias sociais 

  

Até 30 minutos (inclusive) 

Até 1 hora (inclusive) 

De 2 a 24 horas 

Até 3 dias 

A crise nasceu nas mídias sociais 

Mais de 3 dias - especifique  
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Tempo decorrido entre o momento em que o tema chegou às redes e o pico de 

propagação / Nº no pico 

 

Até 30 minutos (inclusive) 

Até 1 hora 

De 2 a 24 horas (inclusive) 

Até 3 dias (inclusive) 

De 4 a 7 dias 

De 1 a 4 semanas 

Mais de um mês 

 

Qual foi o pico?  Indique o número de compartilhamentos ou o uso de outra métrica  

 

Tempo decorrido entre o pico e a queda até o assunto perder o apelo nas redes 

 

Até 30 minutos 

Até 1 hora 

De 2 a 24 horas (inclusive) 

Até 3 dias 

Até 1 semana (inclusive) 

De 2 a 4 semanas 

A crise nas redes ainda não terminou 

Mais de 4 semanas, especifique. Indique ainda se a propagação está sendo medida 

por visualizações, likes, postagens únicas, compartilhamentos ou outra métrica.  

 

Em relação aos que compartilharam postagens de influenciadores: 

 

A maioria apenas compartilhou o posicionamento de influenciadores 

A maioria compartilhou o post mas acrescentou seu próprio posicionamento, ratificando 

mensagem original 

A maioria compartilhou a mensagem, mas introduziu sua própria narrativa, saindo do 

tema da mensagem original 

A maioria compartilhou a mensagem discordando do posicionamento do influenciador 

 Outro (especifique)  

  

Indique os fatores determinantes para a escalada na propagação desta crise nas 

mídias sociais 

  

Indique os fatores determinantes para a queda na propagação e volta à 

normalidade. Observe tanto fatores externos quanto a estratégia de resposta à 

crise.  
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APÊNDICE E - Tipos de crise 

 

 

CRISE COM ORIGEM NAS REDES SOCIAIS 

Difamação de celebridades, autoridades, instituição ou empresa 

Vazamento de conteúdo de impacto negativo 

Fake news 

 

DEMANDAS DE CONSUMIDORES 

Boicote à marca (em protesto por uso de determinados materiais, pelo perfil da mão de 

obra ou localização do empreendimento) 

Falha ou interrupção na prestação de serviço 

Falha de produto 

Intoxicação após uso ou consumo do produto 

 

FINANÇAS E NEGÓCIOS 

Falência ou fechamento do negócio 

Dificuldades financeiras 

Mudanças no comando da organização ou no rumo do negócio 

 

ÉTICA 

Acusação de corrupção 

Acusação de omitir ou mentir sobre as finanças da instituição 

Acusação de desvio ou sonegação de informações 

Acusação de sonegação de impostos 

Acusação de nepotismo (no caso de empresa pública) 

Comportamento considerado antiético 

Acusação de concorrência desleal 

 

MEIO AMBIENTE e SOCIEDADE 

Acidentes na empresa com dano ao meio ambiente e/ou à sociedade do entorno (ex: 

ruptura de estrutura, explosão, incêndio, vazamento de produtos tóxicos) 

Desconforto da comunidade com a operação (ex: odor, ruído, etc.) 

Construção em áreas de preservação 

 

RELAÇÕES DE TRABALHO COM COLABORADORES OU PARCEIROS 

Greve 

Demissões em massa 

Acidente de trabalho 

Acusação de assédio sexual 

Acusação de assédio moral 

Acusação de envolvimento em trabalho infantil ou escravo, maus tratos 

Acusação de discriminação de qualquer natureza 
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Denúncia de risco à saúde ou à segurança do trabalhador 

 

SERVIÇO PÚBLICO 

Gestão pública de catástrofes ou outros eventos de impacto na sociedade 

Segurança pública - acusação de corrupção policial 

Segurança pública - acusação de excesso de uso da força 

Outro (especifique) 
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APÊNDICE F – Transcrição de entrevistas com representantes das agências de 

comunicação 

 

 

 

ENTREVISTA - EMPRESA E 

 

FICHA TÉCNICA 

 

FASE: Entrevistas com representantes de agências de comunicação corporativa que 

figuram no ranking das 10 maiores agências com atuação no Brasil (Ranking Mega 

Brasil 2016) 

TEMA: Propagação de mensagens nas redes sociais no contexto de crise 

ENTREVISTADO (A): gerente de núcleo digital 

DATA: 22/08/2017 18:30 – duração: 39min35s 

CANAL: Telefone celular 

 

Obs1: [...] falha no som, inaudível ou corte de informação que poderia identificar 

entrevistado, agência ou cliente. 

 

Obs2: ligação com som cortado e abafado e interferências no aparelho de gravação 

comprometeram substancialmente a qualidade da gravação. Houve apoio de 

anotações que serviram para recuperação do material. Transcrição foi aprovada pelo 

entrevistado (a). 

 

QUESTÕES 

 

1. É possível identificar o que leva as pessoas a compartilhar mensagens que acabam 

se propagando nas redes sociais? 

 

- A crise pode ser provocada pelo cliente ou fora, pelo consumidor. Um exemplo de 

crise gerada pelo cliente, um cliente nosso falava para o público interno em um 

auditório da empresa [...] fazia um anúncio que não era positivo, e ele brincou com o 

anúncio para quebrar um pouco o gelo. Só que uma pessoa presente filmou e postou o 

vídeo em nosso canal do Facebook, aí vimos que poderia ser uma crise. Ali teve só 

alguns likes. Mas o vídeo no dia seguinte foi para [...], que tem força nas redes sociais. 

Foi uma crise que surgiu dentro do cliente e ganhou repercussão. Houve muitos 

comentários negativos porque o tom da fala [...] num vídeo fora do contexto... ele achou 

que brincando quebraria o 

gelo, mas fora do contexto parecia um burocrata debochando de pessoas. A crise 

chega quando chega até às pessoas da empresa. Quando ganha repercussão vira 

crise. Geralmente eles ficam desesperados, pressionam bastante a agência para 

resolver depressa. Estar na rede social já é potencial crise por causa da exposição, 
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pode gerar crise de imagem da marca e de pessoas. Outro caso, lote [...] estragado, 

replicar sem saber. Se estiver monitorando pega, a gente recomenda que tenha 

monitoramento porque descobre no início e tem mais tempo para estratégia. Ali foi dito 

que poderia fazer mal às crianças, repercutiu entre as mães, mas era informação 

mentirosa, o lote não estava com problema, mas a resposta técnica demora, até fazer 

os testes, antes disso tem que ter um posicionamento. 

 

2. Qual a diferença de se relacionar com a imprensa, onde há mais controle, sabe com 

quem se relacionar, e com as redes sociais, que tem menos controle? 

 

- Nossa agência tem amplo relacionamento com veículos de comunicação. O jornalista 

está apurando os dois lados, o do consumidor e o da empresa. Mas nas redes sociais 

não, quando tem crise de imagem, a repercussão negativa repercute muito mais, 

espalha mais rápido do que a resposta corrigindo ou admitindo. Mas mesmo sabendo 

que vai ser negativa, tem que medir a negatividade, analisar o percentual de 

negatividade, ter estratégia. Se não for muito negativa, trabalhar pontos positivos da 

marca. Se for muito negativa, outras ações, esclarecimentos. Se você responde ao 

consumidor você quebra o impacto negativo, se responde: estou avaliando.... isso evita 

que vá para as redes sociais. Antes as grandes marcas não respondiam aos 

consumidores diretamente, mas é preciso monitorar a negatividade, quem foi atingido e 

estabelecer estratégia, e tem que fazer rápido, estratégia em um dia. Mas já deve ter 

um plano de crise para adaptar. 

 

3. As empresas costumam chamar quando há a crise ou fazem um plano de crise, 

fazem a prevenção? 

 

- Eu faço mapeamento, gestão de redes, monitoramento. É muito comum nossos 

clientes, quando já tem jornalistas no atendimento, chamar quando tem crise. A cultura 

das grandes empresas, elas têm ferramentas de monitoramento e estão 

acompanhando, mas mesmo as grandes nem sempre têm equipe ou estrutura. O 

monitoramento não serve só para a crise. É comum entrar pela crise, muitos não têm 

algo preparado. Ninguém quer estar preparado para crise. Quando a crise acontece, a 

empresa entra em pânico. A velocidade com que se propaga, há um ciclo, ou seja, 

atinge um pico e vai caindo rapidamente, há algum padrão, ou não? Hoje o volume de 

informação está aumentando de forma exponencial. No exemplo da crise [corte], foi 

algo que estourou, que virou assunto no Brasil, mas se pegar o monitoramento, no 

primeiro dia, muita informação, ataques, no segundo dia, muitas respostas, no terceiro 

dia, houve até propaganda na TV. Depois deixa de ser o assunto do dia. Em três dias 

teve uma curva de muito ataque, depois algo como “estamos entendendo” e depois não 

é mais o grande assunto. 

 

4. Como trabalhar a questão de embaixadores da marca no ambiente digital? 

 

- Hoje todo mundo é muito protagonista. A IstoÉ nasceu offline, ainda é muito forte e 

hoje está forte nas redes. Mas temos muitas IstoÉ por aí. Há pessoas que saíram de 

veículos grandes e se tornaram influenciadores nas redes. Uma nota no Antagonista 
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vai causar prejuízo ao cliente, é influenciador. E tem influenciadores menores, mas que 

são importantes para estratégia da empresa. Em situações assim usa mídia paga, 

assessoria de imprensa, influenciador digital para recuperação da marca. Se ainda 

falam da marca, algo negativo, posso mostrar meu processo de produção aos 

influenciadores. Hoje tem que conversar com aquele dono da página para 

conhecer a questão, precisamos usar isso, convencer empresas de que para comprar 

como verdade tem que ter outro falando, e não pode tentar comprar a pessoa. Usar 

influenciadores hoje é fundamental. 

 

5. É um relacionamento que se constrói antes da crise? 

 

- Antes, saber quem são os influenciadores com os quais posso me relacionar. O 

garoto propaganda é diferente do influenciador, o influenciador tem que acreditar 

naquilo para poder falar bem, o garoto propaganda não, ele está sendo pago e só vai 

falar bem enquanto estiver sendo pago para isso. 

 

6. Que conselhos daria a uma empresa que talvez nem tenha condições de contratar 

uma agência especializada, mas que quer evitar uma crise? 

 

Vou chamar de canais porque há muitos canais digitais, o WhatsApp é um canal que 

está sendo usado.  

1 - Fazer planejamento: qual linguagem vai usar, como se posicionar, o que vai 

posicionar 

2 – Muito cuidado, muito zelo ao aproveitar oportunidades, todo dia alguém faz 

brincadeiras, memes, e as marcas aderem, mas pode não ter a ver com a marca, 

cuidado, pois pode gerar negatividade. Tem que ter cuidado. 

3 – Se entrar nas redes, mantenha o monitoramento, pode usar o alerta do Google 

para isso, ajuda de especialistas que estão antenados, focados em internet, saber o 

que a concorrência está fazendo, fazer benchmarking. 

 

ENTREVISTA – EMPRESA F 

 

FICHA TÉCNICA 

 

FASE: Entrevistas com representantes de agências de comunicação corporativa que 

figuram no ranking das 10 maiores agências com atuação no Brasil (Ranking Mega 

Brasil 2016) 

TEMA: Propagação de conteúdo nas mídias sociais no contexto de crise 

ENTREVISTADO (A): diretor (a) executivo (a) 

DATA: 14.11.2017 

CANAL: por escrito. A entrevista foi marcada seguidas vezes por telefone, mas devido 

a uma série de adiamentos por parte da fonte, em virtude de imprevistos na agência, a 

fonte achou melhor responder por e-mail, caso contrário, talvez não conseguisse 

participar. 
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Obs: [...] falha no som, inaudível ou corte de informação que poderia identificar 

entrevistado, agência ou cliente. 

 

QUESTÕES 

 

 

1. Quais os principais fatores que influenciam o crescimento da propagação de 

informação durante uma crise de imagem: fatores que costumam impulsionar a 

propagação e fatores que contribuem para reduzi-la? 

 

- Costumamos dizer que a propagação tem mais a ver com o contexto do que 

necessariamente com o fato. As pessoas precisam se sentir parte de uma história para 

que ela ajude a propagar a informação. Assim, as informações que costumam ter mais 

propagação são as informações com maior apelo emocional, seja porque tem a ver 

com pessoas próximas ou por algum motivo que o faça se sentir lesado também. Esse 

é o caso das notícias de corrupção, por exemplo. Notícias genéricas, sem apelo 

pessoal, não costumam ter tanta propagação. 

 

2. Quais os aspectos-chave que devem ser analisados em relação à propagação 

durante a crise e que vão contribuir para construir um plano de ação depois?  

 

- Costumávamos dizer que o ponto central é a influência de quem está propagando a 

mensagem. Porém, percebemos que mesmo quem não tem tanta influência na rede 

(ainda) também pode causar uma grande repercussão. Às vezes, um veículo com 

audiência enorme não causa tanta propagação quanto uma pessoa comum, no mesmo 

tema. Isso acontece pelo apelo novamente, apelo do emissor da mensagem e 

contexto, o quanto as pessoas se sentem envolvidas para que se sintam à vontade a 

propagar aquela notícia. 

 

3. Qual o papel dos meios de comunicação tradicionais na propagação nas redes 

sociais - influenciam ou não, de que forma?  

 

- Os meios de comunicação tradicionais influenciam muito, principalmente os perfis 

sociais dos veículos. Percebemos que se uma matéria que saiu no impresso não foi 

publicada no Facebook ou no Twitter do veículo, esta matéria praticamente não existe. 

De forma exagerada, é claro, mas não podemos ignorar o fato de que a maioria dos 

brasileiros se informa hoje pelas mídias sociais. Segundo pesquisa do Instituto Reuters, 

da Universidade de Oxford, 91% dos brasileiros disseram usar a Internet para se 

informar.  A grande maioria dos internautas brasileiros (72%) lê notícias pelas mídias 

sociais. O Facebook e o WhatsApp são as plataformas preferidas para se informar.  

 

4. Na experiência da agência, quais os tipos mais frequentes de crise de imagem - 

motivações destas crises?  

 

 - Tirando as crises institucionais que são geradas pelas próprias empresas (casos de 
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corrupção, por exemplo), as outras crises podem ser geradas por funcionário 

(descontentamento, ações bruscas de empresas – como fechamento de fábricas- 

denúncias) e, também, por consumidores (problemas em produtos, falta de 

atendimento adequado). 

 

5. Quais os principais erros que os clientes cometem?  

 

 - Não acreditar no poder das mídias sociais. Achar que abrir um perfil no Facebook é 

só para falar (não para ouvir e responder), agir com o fígado. Muitas vezes temos que 

segurar o ímpeto de alguns clientes para que eles não usem até o perfil pessoal para 

responder indagações, calúnias, reclamações nos canais sociais. 

 

6. Quais os principais cuidados que se deve ter para evitar gerar ou potenciar uma 

crise de imagem nas redes sociais?  

 

 - Costumo dizer que se o problema é no produto vai ser difícil evitar crises nas mídias 

sociais. Se uma empresa não é transparente, se está envolvida em escândalos, se não 

tem políticas claras de atuação nas mídias sociais (até pelos seus funcionários), o 

potencial de crise é grande. Também problema em produto de consumo mesmo. 

 

 

ENTREVISTA - EMPRESA N 

 

FICHA TÉCNICA 

 

FASE: Entrevistas com representantes de agências de comunicação corporativa que 

figuram no ranking das 10 maiores agências com atuação no Brasil (Ranking Mega 

Brasil 2016) 

TEMA: Propagação de conteúdo nas mídias sociais no contexto de crise  

ENTREVISTADO (A): gerente de Analytics 

DATA: 21.09.2017 – duração: 29min24s 

CANAL: por telefone 

 

Obs: [...] falha no som, inaudível ou corte de informação que poderia identificar 

entrevistado, agência ou cliente 

 

QUESTÕES 

 

1. Por favor, explique seu trabalho na agência. 

 

- Hoje sou gerente de Analytics [...] sempre cuidando dessa área, sou responsável pela 

metodologia de [...] de todos os clientes. Quando há uma proposta na agência meu 

time ajuda com uma pesquisa sobre o cliente, qual a reputação do cliente nas redes 

sociais, se passou por crise ou não e passamos isso para o time de planejamento, que 
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vai montar a estratégia desse cliente. Fazemos isso quando é proposta. Quando a 

agência ganha a conta do cliente a gente também faz pesquisa inicial para fazer o 

onboard, para entender qual é a reputação dele no ambiente digital para prevenir crise 

e como a marca vai criar estratégia de conteúdo não só nas redes sociais, mas no 

ambiente digital como um todo e também para 

se relacionar com a imprensa e stakeholders de modo geral.Durante a rotina de 

trabalho com um cliente que tem a alocação da equipe de Analytics, fazemos vários 

tipos de relatórios, relatório periódico de reputação digital que, de acordo com 

o tamanho e a necessidade do cliente, pode ser diário, semanal e assim vai, relatório 

que chamamos de métricas, que vai analisar a performance dos canais próprios dos 

clientes, e a gente também trabalha para alguns clientes como uma estrutura de 

prevenção de crise. Como a gente faz isso? Combinamos com o cliente o que para ele 

são palavras críticas. A gente combina uma série de palavras-chave e se elas 

aparecem na ferramenta de monitoramento recebemos um e-mail, a agente então 

analisa a postagem e se tiver algum elemento que possa vir a se tornar problema para 

o cliente a gente já encaminha, de preferência com uma recomendação: se devemos 

atuar, se é um caso de responder ao autor da menção, de pesquisar mais a fundo se 

existe um problema ou até mesmo fazer um pronunciamento quando é uma 

coisa muito séria. Além de trabalhar com a estrutura de palavras críticas também 

trabalhamos com alguns algoritmos que vêm com a própria ferramenta. Quando a 

ferramenta detecta alguma movimentação de volume ou reverberação fora do normal, 

a gente também é avisada por e-mail e aí consegue atuar e avisar o cliente da mesma 

forma para prevenir alguma coisa. Também acontece de termos um cliente só de crise, 

então nosso trabalho começa quando a crise está se iniciando. Nesses casos a gente 

se reúne com o cliente brevemente para entender a situação, temos um modelo de 

briefing que o cliente deve enviar para mim. De acordo com o problema, com o que 

está acontecendo, vamos definir frequência de relatório, entregas e tudo mais. Nesse 

formato, aí é uma coisa muito mais intensa, já tive monitoramento de crise com envio 

de hora em hora, 24 horas por dia, sete vezes por semana, depende da natureza do 

negócio do cliente e a origem do problema, tem todo tipo de monitoramento. 

 

2. Crise é algo com que vocês lidam frequentemente? 

 

- Já tive anos mais ocupados nesse aspecto, mas uma coisa que a gente também faz é 

treinar clientes para que eles saibam prevenir crises e como proceder. Temos 

ferramenta própria (...*), que é um simulador de crise nas redes sociais. Nós sentamos 

com o cliente e definimos com ele quais os temas e cenários que ele gostaria de 

trabalhar, são geralmente assuntos críticos e cria-se todo um roteiro para simular 

durante um dia de treinamento. Os treinamentos são muito bons para educar todos da 

empresa sobre a área de comunicação. Normalmente é o Departamento de 

Comunicação quem contrata a gente para dar o treinamento, e participam todas as 

áreas da empresa: jurídico, RH, logística, qualidade e assim vai, e a gente cria um 

cenário em que o envolvimento e a rapidez deles na hora de responder a crise 

precisam ser muito dinâmicos. Isso ajuda muito o Departamento de Comunicação a 

explicar ao resto da empresa o que é uma crise e a importância de ter papéis definidos. 
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Muito do nosso trabalho hoje em relação a crise nas redes sociais é treinar, não só 

ajudar quando a crise acontece. 

 

3. Isso me lembrou o media training que se faz em relação à imprensa. Vocês fazem no 

digital. 

 

- Exato, algumas vezes a gente combina o media training tradicional em um dia e no 

dia seguinte simula uma crise nas redes sociais. 

 

4. Se depois disso ele não mudar o posicionamento... 

 

- Geralmente muda bem rápido, é um jeito bem efetivo de mostrar a importância do 

monitoramento e da prevenção de crise. 

 

5. É possível se identificar os fatores que podem gerar crise nas mídias sociais? 

 

- Sim, não vou dizer que 100% das vezes a gente vai detectar uma crise antes de ela 

acontecer. Mas como a gente trabalha aqui tem a ver com prevenção. Vou te dar um 

exemplo. Tinha um cliente no ramo de varejo, e esse é um setor muito problemático em 

crise porque abre as portas para os consumidores. É muito exposto ao comportamento 

de terceiros dentro de sua estrutura, então varejo é crise todos os dias. A gente tinha 

uma estrutura de monitoramento preventivo preparada para esse cliente e descobrimos 

uma ocorrência no Reclame Aqui. Era um caso [...] super grave e ninguém tinha 

conhecimento disso ainda. Nós descobrimos pelo Reclame Aqui, enviamos para o 

cliente e ele já começou seu fluxo de crise. O que a gente fez foi entrar em contato com 

[...] oferecer todo o apoio que a rede poderia oferecer. Menos de 48 horas depois que a 

gente detectou a reclamação, a imprensa descobriu esse caso e quando entraram em 

contato com a assessoria de imprensa, que era aqui da agência também, 

o caso já estava todo coberto, a gente já conhecia o caso, o cliente já tinha agido, 

100% preparado para responder a imprensa. Mas, com certeza, se não tivéssemos 

descoberto esse caso seria uma crise muito grave para o cliente [...] claro que foi um 

acontecimento grave, e foi uma notícia negativa, mas já ajudou muito. 

Temos uma série de palavras críticas, no caso do varejo palavras como acidente, rato, 

barata, então tendo essas palavras e a minha ferramenta me avisando assim que entra 

na Internet e com um time para olhar isso todo dia, e no caso desse cliente também 

plantões no final de semana, fez com que fosse muito rápido. Detectando isso pelas 

palavras críticas ou pelo algoritmo da ferramenta que nos avisa quando tem uma 

pessoa que está falando da marca do cliente e essa pessoa tem muitos seguidores a 

gente também consegue prevenir. A gente usa palavra crítica: aviso de perfis muito 

influentes, para avisar a gente, essas duas coisas já ajudam muito a ser rápido. Evitar a 

crise não vai porque tem situação que é apenas o caso de alguém ficar sabendo disso 

o que se consegue é blindar a empresa, tomar as atitudes antes de cair na imprensa, e 

isso diminui muito o impacto. 
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6. A imprensa também acentua a crise? Considerando que as redes sociais já 

conseguem espalhar bastante... 

 

- Com certeza acentua porque o que acontece: você tem uma crise que se inicia nas 

redes sociais e ela faz determinado barulho ali. Quando a crise vai para imprensa, as 

próprias pessoas que começaram ou reverberaram a crise nas redes se alimentam 

mais. Sempre que tem um novo dado que chega sobre aquele assunto um acaba 

inflamando o outro, as redes se alimentam da imprensa e vice-versa. Isso faz com que 

a história fique viva por muito mais tempo. 

 

7. No treinamento, vocês olham os influenciadores que costumam falar mal da 

empresa, não? 

 

- Sim. 

 

8. Quando surge a crise, normalmente são aquelas figuras mapeadas que costumam 

propagar a crise ou não, de repente os influenciadores são os mais diversos possíveis? 

 

- Estou tentando pensar em alguns casos... depende da natureza do cliente. 

Trabalhamos com um cliente no mercado de telecomunicações, que é um grande 

chamariz de crise, telecomunicações é crise todo dia. E tínhamos uma lista de 

detratores que acompanhávamos. Vez ou outra eles eram responsáveis pela 

deflagração de uma crise, mas eu não diria que hoje os influenciadores fazem tanto 

barulho assim em uma crise de reputação porque três ou quatro anos atrás tinha muito 

influenciador que se aproveitava da fama para falar mal da empresa, para conseguir 

alguma coisa. Hoje vejo muito menos desse movimento porque hoje os influenciadores 

estão atrás de viver da influência deles. Vejo menos envolvimento de perfis 

influenciadores hoje em falar mal das empresas [...]. Eu não diria que os 

influenciadores são uma grande fonte de problema para gente, normalmente quando 

eles têm algum problema acabam tratando no particular mesmo, falando diretamente 

com a marca de forma um pouco mais privada e aí se consegue negociar de um jeito 

mais abafado. Eu não diria que hoje eles são uma grande preocupação não, já foram. 

 

9. Hoje quem são então os grandes propagadores de uma crise, os fatores de maior 

preocupação na propagação de uma crise? 

 

- Eu acho que são os grupos. Hoje você tem um grande movimento de pessoas com os 

mesmos interesses e essas pessoas se juntam nas redes sociais. Públicos como mães 

que são muito engajadas. Eu fico muito mais preocupada com um grupo de pessoas de 

baixa influência todas reverberando o mesmo assunto do que um influenciador só, 

então mães são um grande público para a gente, pois são muito apaixonadas, quando 

tem problema com elas, é bem grave, pois elas se juntam e compartilham junto. 

Grupos de interesse são uma grande preocupação da gente hoje para monitorar. 

 

10. Vocês se dedicam a verificar as motivações dos compartilhamentos ou não é 

necessário? 
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- Dependendo do cliente é importante para a gente. Temos um cliente que é do ramo 

hospitalar, e toda vez que a gente recebe reclamação um pouco mais crítica é 

importante entender o histórico do cliente no hospital. Pode ser uma pessoa que fez 

visita uma única vez e se decepcionou ou um paciente que é constante ali e vem tendo 

muitos problemas. Então, às vezes, é, sim, muito importante entender o histórico dessa 

pessoa e a relação dela com a marca. Mas outras vezes não, se são marcas de 

consumo maiores não é tão importante, a gente vai se ater muito mais à veracidade 

daquela informação. Se o cara fala que teve problema com a qualidade do produto, eu 

vou me preocupar mais com falar com a empresa sobre as normas de qualidade do 

produto do que saber quem é aquela pessoa. 

 

11. O que vocês aconselham para os clientes como prevenção? 

 

- O que mais precisa acontecer é o alinhamento de outras áreas da empresa com a 

Comunicação porque muitas empresas enxergam o Departamento de Comunicação 

interno como aquela área que faz e-mail marketing [...], não é bem assim. Se consegue 

munir o Departamento de Comunicação com informação sobre a empresa e se 

envolver com a comunicação, saber como ela funciona e como ela pode te ajudar, já é 

muito melhor. Nas simulações mostramos justamente isso. O jurídico, um 

departamento que demora dias para responder solicitações, como é importante prestar 

atenção aos pedidos da Comunicação, pois pode estar falando de algo que vai gerar 

impacto em toda a empresa. A Comunicação é uma área tão importante quanto 

qualquer outra, às vezes isso não acontece. Muitas vezes a gente detecta um problema 

que pode virar uma crise e ele diz respeito a outra área da empresa e a Comunicação 

não sabe desse problema. Às vezes, o Departamento de Qualidade sabe que 

existe o problema e não passa para Comunicação, não diz: “oh, se estourar vai ser um 

problema...”. E muitas vezes a crise acontece e a gente, como agência, é que acaba 

informando a Comunicação e ela diz: “ninguém falou dentro da empresa”. Então alinhar 

o que está acontecendo com a empresa com a Comunicação é o mais importante para 

prevenir ao máximo. Às vezes a crise não será evitada, mas consegue diminuir o 

impacto, e informação é crucial. 

 

12. As empresas, quando procuram ajuda, é com a crise instalada ou prevenção? 

 

- Muitas vezes a gente fala com um prospect que quer contratar nossos serviços, e ele 

acaba optando por uma agência de menor porte que acaba não atendendo com tanta 

dedicação quando o assunto é crise. Passa o tempo, ele tem várias crises, aí dois ou 

três anos depois ele volta e diz: “agora percebi que preciso de uma agência muito 

maior”. Isso acontece muito com a gente. Quando passou por crises e uma agência 

pequena não é mais suficiente para o cliente porque o negócio cresceu, porque 

começou a fazer conteúdo digital e percebeu que quanto mais se expõe mais 

problemas podem surgir. Normalmente o cliente vem quando a casa está bagunçada. 
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Ter um cliente que chega com uma estrutura de crise só para aperfeiçoar é exceção 

hoje, infelizmente. 

 

13. Muitos empresários podem não querer se expor, podem pensar que quanto menos 

se expõe menor a chance de crise já que ninguém sabe que está lá. Isso faz sentido? 

 

- Vemos alguns clientes que são muito relutantes em entrar em alguns canais 

justamente por medo de se expor, aí se faz trabalho de formiguinha, dizemos: “vamos 

fazer um canal menor em rede de menor atenção”, vamos mostrando para ele que com 

comunicação, preparo, consegue ter estratégia de conteúdo, aparecer sem grandes 

problemas. Pois se não aparece hoje, o concorrente vai aparecer e vai acabar 

vendendo mais que ele. Com os clientes mais medrosos, acaba-se fazendo uma 

transição, falamos: “vamos fazer um canal só”, fazer uma coisa mais tímida, mais 

fechada, vamos pensando junto com ele até ter uma presença mais robusta nas redes. 

 

14. O que é determinante para gerar o pico de propagação e o que é determinante para 

reduzir a propagação de uma crise? 

 

- O que é fundamental para controlar é você ter informação sobre o que aconteceu, 

conhecimento total sobre o fato, apuração dos fatos, o que ocorreu, e aplicar os 

processos que têm hoje, não adianta entender o que aconteceu se não tiver processo 

de mitigação dentro da empresa. O que causa uma crise é difícil dizer de bate-pronto, 

mas falamos algumas coisas, o fator humano é muito importante, quando mexe com a 

saúde do indivíduo, ou com o bem-estar, é um desencadeador de crise, pois é um 

assunto que gera muitos compartilhamentos. E a omissão das empresas, muitas vezes, 

várias crises acontecem e ficam muito grandes por falta de resposta da empresa, pela 

falta de acionamento da empresa. Uma coisa que poderia ser muito pequena se torna 

muito grande. São os aceleradores. E para ter o controle da crise, a apuração e a 

aplicação de um processo interno, sem dúvida. 

 

15. Qual o principal erro das empresas? 

 

- O principal erro que observo é a demora das pessoas para agir, e quando digo agir, 

não é necessariamente responder, fazer pronunciamento, mas apurar o fato e entender 

o que aconteceu, às vezes demora muito, justamente porque bate no jurídico, no RH, 

muitas empresas não têm a velocidade necessária para conter uma crise. 

 

 

ENTREVISTA - EMPRESA R  

 

FICHA TÉCNICA 

 

FASE: Entrevistas com representantes de agências de comunicação corporativa que 

figuram no ranking das 10 maiores agências com atuação no Brasil (Ranking Mega 

Brasil 2016) 

TEMA: Propagação de conteúdo nas redes sociais no contexto de crise 
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ENTREVISTADO (A): diretor (a) do digital 

DATA: 15/09/2017 – duração: 18m36s 

CANAL: por telefone 

 

Obs1: [...] falha no som, inaudível ou corte de informação que poderia identificar 

entrevistado, agência ou cliente 

 

QUESTÕES 

 

1. Crise é um assunto frequente na agência? 

 

– Crise é constante.  

2. Vocês têm vários outros produtos na agência, os clientes de vocês procuram 

especificamente para crise, ou em decorrência do atendimento que a agência já vem 

prestando? 

 

– Não necessariamente. Toda crise começa no digital. Todo cliente, de qualquer área, 

que está em crise ele já chega com a questão da crise estar no digital. Dificilmente não 

está no digital. Mas tem outras coisas que a gente faz para o cliente que é 

posicionamento, branding, gestão de relacionamento com influenciadores digitais, criar 

massa crítica sobre ele na Internet, fazer diagnóstico da imagem nas redes sociais, 

monitorar para ver o que está sendo comentado, não necessariamente é crise. Mas 

quem chega em crise normalmente já vem com isso do digital, crise no digital. 

 

3. É possível antever a crise nas redes sociais? 

 

– Como se identifica uma crise nas redes sociais? Não é porque o assunto está na 

rede, quando vira crise? Quando ganha pertinência de audiência, alcance, 

influenciadores passam a comentar, ganha amplitude, e quando se consegue ver isso, 

por meio de ferramentas de monitoramento e ferramentas de análise, porque às vezes 

tem muita gente falando mas não são pessoas muito propagadoras, influenciadoras, 

então tem que saber analisar, não é porque tem 5 mil pessoas falando, mas ninguém 

está ouvindo, e às vezes tem três pessoas falando e estão fazendo o maior barulho, 

então tem uma análise qualitativa disto por uma série de especialistas em comunicação 

digital do nosso time, dos quais eu me incluo. 

 

4. Quais são os principais fatores que influenciam a propagação, o que vocês 

observam na experiência de vocês? 

 

– Olha, tem muita insatisfação com a experiência, que pode ser experiência com 

produto: que pode ser de qualidade, experiência de atendimento, com uma pessoa, ou 

até menos específico, não ser um produto, pode ser experiência que você tem com um 

político, um político falou uma coisa que você não gostou e aí você vai para rede e 
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começa a falar. E as pessoas começam a aderir e aí começa uma crise, mas são 

vários fatores, não tem um fator. 

 

5. Existe um padrão no crescimento da propagação, do início da crise até alcançar o 

pico? 

 

– A variabilidade é enorme, (inaudível) ...normalmente a gente espera 24 horas, mas 

tem coisa que escala em minutos, não dá para dizer que tem um tempo médio. O que a 

gente sempre faz, assim que é identificada uma crise, a gente fala para o cliente, “nós 

vamos monitorar”, aí o que acontece para escalar? Cai em uma dessas pessoas que 

são influenciadoras e a gente percebe que o número de compartilhamentos começa a 

ficar alto, o número de curtidas, aí já tem ações preparadas para combater. Enquanto 

isso não acontece, e pode variar de horas a 48 horas, um ou dois dias, aí você já sabe 

que tem que atuar para combater a crise ou se ela vai morrer sozinha, porque apaga 

muito rápido quando o assunto não tem muita relevância, é uma crise mas não 

alavanca, também morre muito rápido. A gente diz para o cliente, não atua antes que a 

gente veja o quanto ela vai aumentar porque às vezes quem provocou a crise não tem 

visibilidade, não é alguém importante, e quando provoca a crise, se for uma marca ou 

alguém famoso, e vai lá e responde, acaba dando visibilidade para crise, ela mesma 

provoca a crise. E esse é um dos piores erros que se comete em uma crise, é entrar 

em um tema que não tem potencial de crise, aparentemente é uma crise e você vai lá, 

é uma marca famosa, uma pessoa famosa e vai lá e responde, se posiciona, aí quem 

nem sabia do tema acaba tendo contato com o tema, você acaba sendo o grande 

veiculador de sua própria crise. Uma das coisas mais importantes em uma crise é ter 

esse tipo de percepção.  

 

6. A pessoa vai no ímpeto, no impulso... 

 

– É, quando o que tem que fazer na verdade é avaliar através do monitoramento e ver 

como está a repercussão, se está forte, quem são os influenciadores, em que rede 

está, isso pode levar 24 horas, 48, 72 horas você já sabe, em 48 horas em geral, você 

já sabe o que acontece. 

 

7. Pelo que você coloca, vejo que os influenciadores e o monitoramento são questões 

bem chave para analisar... 

 

– São centrais, o monitoramento vai te dar todo o alcance da conversa digital e de 

forma rápida porque é um sistema. Não existe a forma de fazer isso manualmente. Ele 

vai te dar qual o volume, qual a rede, quem são as pessoas que têm mais influência 

que estão atuando naquele tema. E os influenciadores são como na nossa vida, tem 

pessoas que nos ouvem e outras não nos ouvem. Os influenciadores são pessoas que 

outros ouvem, e não apenas ouvem, seguem, replicam, jogam informação para frente. 

Monitoramento e influenciadores fazem toda diferença em uma crise, são dois pontos 

cruciais. 

 

8. Se uma empresa identificar antecipadamente os influenciadores e construir um 



147 

 

 

relacionamento no seu processo normal de relações institucionais, na hora da crise são 

esses influenciadores que vão incendiar a crise ou não, surgem elementos surpresa, 

pessoas que não estavam mapeadas? 

 

– Eu gosto de separar, tem uma linha de influenciador que são os veículos conectados, 

como G1, O Globo, Folha, Estadão, eles são fortes porque têm muitos seguidores, mas 

não tem muitas vezes uma qualificação para tornar o tema tão perigoso para a pessoa. 

Mas tem surpresa sim, tem pessoa que aparece do nada e gera impacto importante. 

 

9. Os clientes de vocês já têm uma conscientização, buscam antes para ter um 

trabalho e entender ou já procuram a agência quando a crise está acontecendo? 

 

– Quando o cliente não tem nada digital, e pede para que a gente ajude numa crise que 

começou ontem, eu sempre falo que a gente vai trabalhar o máximo possível para a 

próxima crise. Pois é difícil, você precisa de uma série de características, de labels 

para encarar uma crise, tem que ter preferencialmente: uma mídia proprietária 

estruturada, se for uma empresa ter um perfil no Facebook, nas redes em geral, pois 

vai precisar veicular conteúdo, vai ter que ter trabalho de aproximação com 

influenciadores de relacionamento, saber quem são seus retratores, seus apoiadores, e 

isso não se faz da noite para o dia, mesmo quando tem isso já é difícil, mas a gente 

normalmente faz o que pode. O digital é muito dinâmico, nunca dá para garantir um 

resultado para o cliente, muitas vezes o cliente vai levar meses para conseguir um 

resultado. Sempre defendo que um cliente em 

grande crise, com grande volume de informações negativas sobre ele, não deixe de se 

posicionar, pois tudo o que está escrito no ambiente digital, conversado no ambiente 

digital, é indexado pelo Google, então, se fizer uma busca hoje, amanhã ou daqui a 

uma década, vai achar. E se você se posicionar sobre o tema, a sua versão estará lá 

também, mesmo que não tenha tido toda a expressão e audiência de seu retrator ou de 

alguém que tem uma posição diferente da sua. Então é muito importante se posicionar, 

agora, não dá para se posicionar em coisas que não têm credibilidade, pois, assim 

como na vida real, e quem está conectado são pessoas da vida real, tem gente que 

fala bobagem, principalmente veículo quando noticia informação distorcida, pois a 

questão do tempo real acaba gerando facilmente texto distorcido, aí é publicada outra 

notícia, e depois outra, então a notícia vai sendo corrigida ao longo do dia. Ela 

não é apurada e depois publicada, é corrigida ao longo do dia. A primeira versão é 

muito acessada, se a última versão não for muito forte, vai prevalecer uma versão 

equivocada, aí você tem que ter se posicionado. 

 

10. O monitoramento é constante... 

 

- O monitoramento é constante, dia e noite, claro que depende do caso, mas é um 

alerta o tempo inteiro, o robô pode rodar o tempo inteiro, o ser humano não 

necessariamente está analisando ali, mas é um pouco esquizofrênico... 
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11. Em sua opinião, o que mais diferencia a gestão de crise nas redes sociais da 

gestão de crise nos meios de comunicação de massa? 

 

- É o tempo real, você tem que reagir e está muito claro nas redes, praticamente em 

cima, hoje não consegue mais separar isso. Quando sai uma matéria no jornal, 

antigamente você tinha 24 horas para corrigir, mas hoje não adianta. É difícil hoje uma 

crise começar em uma matéria de jornal, normalmente o jornal já está dando a 

repercussão, mas quando sai, no outro dia o jornal já publicou na sua versão online 

toda a polêmica ao longo do dia. Hoje a crise é sempre digital. 

 

 

ENTREVISTA - EMPRESA V  

 

FICHA TÉCNICA 

 

FASE: Entrevistas com representantes de agências de comunicação corporativa que 

figuram no ranking das 10 maiores agências com atuação no Brasil (Ranking Mega 

Brasil 2016) 

TEMA: Propagação de mensagens nas redes sociais no contexto de crise 

ENTREVISTADO (A): gerente geral, responsável por estratégias de mídias e Business 

Inteligence (do qual o monitoramento faz parte) 

DATA: 23.08.2017 – duração: 35min34s 

CANAL: por telefone 

 

Obs1: [...] falha no som, inaudível ou corte de informação que poderia identificar 

entrevistado, agência ou cliente 

 

QUESTÕES 

 

1. Quais os desafios na gestão de crise nas redes sociais? 

 

– No monitoramento? 

 

2. Sim. 

 

- O desafio é fazer monitoramento proativo ao invés de reativo. Quando o 

monitoramento é ativo, ativamente procurar pontos de atenção e possíveis crises, você 

acaba se antecipando a elas, acho que é (...) a transformação do mindset. O que as 

empresas fazem é deixar uma busca rodando com algumas palavras-chave e quando 

apontar problema agir sobre ele. A mudança de mindset seria que a gente se 

antecipasse a essas crises e usasse a ferramenta como ferramenta de busca e não de 

alerta. 

 

3. É possível identificar antecipadamente os fatores que podem levar a crises nas 

redes sociais? 
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– Analisar em rede. A proliferação de mensagens funciona em escala de rede. Pessoas 

se conectando naquilo, 50 pessoas vão ter interferência em outras 50, quando entende 

que a lógica por traz disso é que há pessoas que são influentes sobre outras (...) aí 

começa a entender a evolução potencial de uma crise. E há alguns atributos que 

apontam para isso. Quando os comentários são gerados por pessoas que são 

relevantes dentro as mídias (...) o poder de propagação é maior do que se estivesse 

restrito a um usuário que não tem tanto poder de propagação ou a um grupo que é 

mais ou menos para um lado, um assunto que tem ciclo de vida pequeno. Quando 

estamos olhando a crise ou tentando prevê-la, estamos olhando a relevância dos 

perfis que estão comentando sobre aquilo e o poder de propagação. Como 

consequência do perfil de propagação, imaginamos qual o poder de propagação da 

crise. Se você tem [...] comentando junto sobre a mesma coisa [...] é mais provável que 

se propague para muito mais gente e se transforme em uma crise maior do que um 

grupo pequeno controlado falando sobre determinado assunto. Isso interfere em como 

a gente reage, a velocidade com que reage. 

 

4. Os influenciadores, então, são ponto chave para se antecipar nesse processo, não? 

 

– Influenciadores não no sentido comercial como existe hoje, mas quem de fato 

influencia aquela rede, casos em que pessoas não têm grande número de seguidores 

ou não têm grande exposição, mas que influenciam pessoas chave. Eu poderia citar N 

casos, mas, vamos supor um professor acadêmico que tem número de seguidores 

baixo. Mas o poder de propagação desse profissional é falar com pessoas que de fato 

conhecem daquele assunto, têm capacidade de opinar sobre o assunto ou que se 

interessam mais que o público geral. Se a gente identifica que um perfil como este fez 

um comentário em uma crise, a gente identifica que é um influenciador mesmo que 

tenha 100, 150 seguidores. Se ele se conecta com pessoas relevantes e essas 

pessoas podem propagar a notícia ele é um influenciador. O influenciador não é aquele 

que, necessariamente, tem o maior número de seguidores, é uma análise que é 

numérica, claro, pois interfere no alcance, mas é subjetiva muitas vezes, pode ter uma 

ONG muito atuante em um lugar e isso interfere em como a marca vai ser vista em 

determinada comunidade, ou pode ter uma pessoa específica naquela cidade onde 

aquele problema aconteceu e essa pessoa tem acesso a veículos de comunicação 

importantes, é conhecido de alguém. Há uma subjetividade na análise que deve ser 

considerada junto com o número dentro desse espectro. 

 

5. O mapeamento não é automático então... 

 

– Ele é automatizado, mas não é automático. Utilizamos ferramentas para economizar 

horas braçais, as ferramentas fazem um trabalho que a gente demoraria muito mais 

tempo, mas não é automático no sentido de que vai me cuspir a análise que estou 

falando. Precisamos olhar e entender quem são as pessoas. No nosso monitoramento 

usamos uma maneira de enxergar o monitoramento chamado de netnografia. O que a 

netnografia faz é dispor em rede, em pessoas e conexões, como a conversa se 
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desenvolveu. A ferramenta faz isso automaticamente, coloca as pessoas em rede, e 

isso a gente demoraria muito tempo para fazer, mas olhar isso e entender quem são os 

influenciadores é algo subjetivo, humano. É a combinação das duas coisas. Só no 

automático seria o monitoramento reativo, esperaria a ferramenta me dizer que aquilo é 

uma crise, ou que alguém é um influenciador, que tem um perigo ali, mas muitas vezes 

a ferramenta não vai entender a subjetividade do negócio, que determinada pessoa é 

relevante naquela cidade, que tal pessoa tem contato com tal ONG....esse tipo de 

ligação, de entendimento é humano, não é automático. 

 

6. Quais as motivações para as pessoas irem para as redes e reclamarem de uma 

organização? 

 

– Depende do teor da crise, dos comentários. O que a gente sente é que há nas 

pessoas um desejo, e isso transparece nas redes sociais, de fazerem o certo, de 

estarem do lado certo, e esse lado é normalmente o lado do amigo que comentou, de 

quem fez o comentário negativo sobre uma empresa. Há nas pessoas esse desejo de 

demonstrar isso, e na verdade esse é o combustível das crises que a gente observa 

online. As pessoas se conectam por afinidade porque é uma pessoa que conhece e 

que está passando por alguma dificuldade com determinada empresa e você quer 

mostrar que está do lado certo e mostrar apoio. Ou é uma causa muito maior, social, de 

interesse público e você quer demonstrar o descontentamento, a sua parte naquilo. Há 

diferentes casos, há crises mais amplas em termos de sociedade em que as pessoas 

se manifestam de maneira mais ampla, como a questão dos transgênicos que é 

debatida em várias instâncias da sociedade e as pessoas se unem por ideologia, pelo 

que acreditam, e pelas coisas que defendem, e há diferente viés. O agricultor que não 

quer perder o seu sustento - o transgênico oferece maior competitividade no mercado e 

o produtor orgânico se sente ameaçado - ao mesmo tempo, tem gente que defende 

que a biotecnologia não é boa para o ser humano, não é saudável, então dentro de 

uma mesma causa pode haver diferentes motivações, pessoas que trabalham de 

maneira diferente. E há o post do cara que foi mal atendido na sua loja e as pessoas 

também querem demonstrar de alguma forma que também se sentiram ofendidas e 

estão do lado dele, é uma questão mais pessoal, então varia muito. 

 

7. Existe um padrão de ascendência ou descendência na curva de propagação? 

 

- Como tudo em mídias sociais, tem um tempo de vida limitado. O que a gente enxerga 

é que normalmente depois de algum tempo a coisa se esvai naturalmente porque surge 

outra coisa para as pessoas se engajarem, mas claro que isso depende muito do 

quanto você reage e de como reage, principalmente. Tem casos aqui de crise que 

começou de maneira branda e o cliente quis se posicionar, colocando o ponto de vista 

dele e aquilo inflamou a crise muito mais porque as pessoas discordaram do ponto de 

vista da empresa, então o remédio foi o combustível da crise maior. Achamos que seria 

a solução e trouxe mais gente para discussão. E há casos que consegue resolver 

quando a argumentação é muito clara (...) e as pessoas que estão reclamando tem 

razão específica, consegue debater e a discussão se encerra. Há casos que 

atendemos aqui de clientes bem difíceis e criam-se estórias na internet que são 
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absolutamente falsas e que se propagam com velocidade de boato e é até difícil de 

combater, são coisas tão aleatórias, tão fora da realidade que as empresas não 

conseguem responder, pois não tem um sentido lógico [...] é tão absurdo, mas a 

resposta era produzir conteúdo que levasse as pessoas a verem o processo [...] 

buscava outras saídas, mas vira e mexe ainda tem gente falando disso, mas como 

reage depende do que tem na mão, às vezes uma resposta sensata acaba com a crise 

e às vezes precisa produzir conteúdo. Como aquela história da criança que faz xixi na 

piscina. Como resolve? Não dá para tirar a água da piscina, joga mais água dentro, 

então joga conteúdo certo, positivo, que quer passar até que os comentários se 

dissipem e não encontrem verossimilhança no discurso que você tem como 

empresa. 

 

8. É importante ter apoio de embaixadores da marca ou pode se posicionar diretamente 

e conseguir o mesmo resultado? 

 

- Na maioria dos casos é útil, importante ter outras pessoas falando em nome da 

empresa. Se é uma crise específica contra a empresa, problema no processo, um 

descontentamento pessoal, qualquer argumento em nome da empresa será mal 

recebido, porque está num corner, as pessoas estão julgando o que você fez e vai 

apanhar mais do que ser entendido. Então às vezes quando tem outros agentes que 

possam falar em seu nome, ter um testemunho mais neutro que ajude a espalhar a 

ideia, ajuda porque vem sem a questão corporativa, mas isso só é possível se tiver de 

fato estratégia ativa de responder as mídias sociais, a crises, se nunca falou com 

influenciadores, não desenvolveu relacionamento com esses caras, é improvável que 

eles te defendam ou tenham algum tipo de mensagem para divulgar. Se você 

espera a crise acontecer para ativar as pessoas a falar bem de você, provavelmente 

não vai acontecer, vai perder o tempo da crise e se indispor com pessoas. 

 

9. Muitas empresas imagino que procure empresas especializadas no momento da 

crise, ou percebe já uma conscientização em busca de trabalho prévio? 

 

– A maioria que tem teto de vidro considerável se preocupa com isso desde o começo. 

Na hora de contratar a agência para fazer outros serviços, mesmo serviço específico, 

faz contrato de longo tempo com vistas a evitar crise. Mas tem empresas que estão 

muito fora do espectro de crise ou dessas questões sociais populares e se veem no 

meio de uma crise por motivos mais esdrúxulos, tipo funcionário que tem uma opinião 

particular e desencadeia uma série de questionamentos, e não tem como imaginar que 

ele teria uma postura qualquer que seja, mas as empresas que tem teto de vidro 

colocam no escopo de trabalho, sabem que isso pode acontecer e se preocupam 

antecipadamente. 

 

10. Há diferença no gerenciamento de crise na mídia tradicional e na mídia social? 
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– Sim, enxergo são veículos diferentes e são pessoas diferentes. E a mídia tradicional 

é acessível do ponto de vista corporativo, ela tem obrigação jornalística de informar os 

dois lados, se ela não procurar a empresa vai estar aberta para preencher uma pauta, 

faz parte do código do trabalho jornalístico. Mas nas mídias sociais, as pessoas não 

necessariamente querem ouvir o que a empresa quer dizer. Uma dificuldade maior de 

convencer porque não necessariamente estão interessados o que tem a dizer. Ao 

contrário do jornalista que, por questão de trabalho, gostaria de ouvir qual é o ponto de 

vista da empresa. 

 

11. E para lidar com isso é o que falou antes? Construir relacionamentos, de fazer 

trabalho prévio? 

 

– Ter trabalho prévio, estruturado é essencial. Ter pessoas ou maneiras de colocar seu 

argumento nas discussões seja por influenciadores ou canal que é bastante respeitado 

ou ter relacionamento. Mas não é verdade para todas as empresas, acaba sendo o que 

tem na mão. Se não tem contato com influenciadores, não tem canal relevante, então 

como vai se comunicar? Vai ser através de mídia, via relações públicas nos veículos. 

Mas se tem trabalho prévio os caminhos são mais fáceis. 

 

12. Que conselhos daria para as organizações, erros que não pode cometer e o que é 

determinante fazer? 

 

– Antes de agir na crise é preciso entendê-la, e quando a crise surge é difícil para as 

empresas entender a crise que estão passando, o impulso é de responder e agir o mais 

rápido possível, mas o que acontece normalmente é que uma reação impulsiva, um 

post, um contato, às vezes inflama a crise ou a torna maior. De maneira geral, o que a 

gente sugere é ter um tempo para observar todos detalhes da crise, o que a motivou, 

as pessoas envolvidas, os caminhos que a crise vai tomar, tendência de aumento, ou 

diminuição na quantidade de comentário, qual é o nosso posicionamento, se é positivo 

ou negativo, como pode ser visto pelas pessoas, e aí desenvolver uma resposta. A 

armadilha é ter razão e querer expor aquilo muito rapidamente, de forma muito 

afirmativa, não compreensiva, ou sem saber qual a dimensão da crise, então a 

empresa mesma contribui para a crise. As empresas acabam virando alvo ainda maior 

quando reagem por impulso. A dica seria usar o tempo que for possível para avaliar a 

dimensão da crise e agir pontualmente, certeiramente, de maneira assertiva. O 

resultado não é 1+ 1= 2, não é óbvio o resultado. Dependendo do que faz pode ser 

pior, e na crise é difícil convencer o cliente a ter paciência [...]. As ferramentas mostram 

ao longo do tempo, isso é gerado automaticamente, a inclusão humana é o rumo das 

coisas porque quando o pico acontece pode chegar à conclusão de que foi por causa 

de uma pessoa e ver a curva descendente, quando foi que respondeu, ‘aqui falamos 

para imprensa e saiu matéria positiva’, há gráfico e análise humana. 
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APÊNDICE G - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (EGC) 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Este (a) profissional está sendo convidado (a) a participar da pesquisa 

qualitativa: Propagação de Crise nas Mídias Sociais, como parte da dissertação da 

mestranda Claudine Figueiredo Nunes. A seleção é intencional em virtude de que a 

empresa que representa (na data da entrevista) figura entre as 10 maiores na área de 

Comunicação Corporativa com atuação no Brasil, conforme Ranking Mega Brasil 

2016/2017 e o (a) Sr./Sra., na função que ocupa na data da entrevista, lida direta ou 

indiretamente com gestão de crise nas mídias sociais. Este foi o recorte utilizado pela 

pesquisadora para entrevista com foco na visão geral da propagação e seus efeitos 

(cuja transcrição encontra-se ao final deste documento).  

A sua participação não é obrigatória. A qualquer momento o(a) Sr.(a) pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

à relação com o pesquisador ou com a Universidade Federal de Santa Catarina. 

Asseguramos sigilo absoluto quanto ao nome da agência, entrevistado (a) e dos casos 

de crise em estudo. Durante a análise dos dados, tanto os registros sonoros das 

entrevistas quanto os textos resultantes das transcrições serão arquivados. Qualquer 

característica, nome ou evento que possibilite a identificação dos participantes será 

excluído.  

Ao final deste documento constam os dados do programa do EGC com a 

instituição e a pesquisadora. Com eles, o(a) Sr / Sra pode sanar dúvidas sobre o 

projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. A declaração de 

consentimento é expressa a seguir: 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação e que 

tenho a concordância da empresa que represento para participar da pesquisa. 

Sendo assim, concordo em participar deste estudo mediante os termos 

supracitados. 

 

 

______________________________________              _______________________ 

Nome do entrevistado                                                    Assinatura do entrevistado 

 

Local: ..............................................  Data: .... /...../ ............................ 
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Por favor, imprima este arquivo, assine e retorne o arquivo digital para Claudine F. 

Nunes por e-mail  (.....................) ou WhatsApp: (.................................)  

 

 

Transcrição da entrevista: (cada participante recebeu a respectiva transcrição) 

 

.........................................  

 

Dados da pesquisadora e do programa de pós-graduação 
 
Claudine Figueiredo Nunes 
CPF: 888.866.899-34 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento 
Polo: Universidade Federal de Santa Catarina 
Nível: Mestrado 
Área de concentração: Mídia do Conhecimento 
Linha de pesquisa: Mídia e Disseminação do Conhecimento 
Matrícula: 201700441 
Orientadora: Dra Maria José Baldessar 
Secretaria do EGC: (48) 3721-2451 
secretaria@egc.ufsc.br 

mailto:secretaria@egc.ufsc.br
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APÊNDICE H – Síntese das entrevistas com agências de comunicação 

 

Propagação  

Tem crise que estoura, vira assunto no Brasil. No primeiro dia com muita informação, ataques; no 
segundo dia muitas respostas. Depois, vai deixando de ser o assunto do dia. “Em três dias há uma curva 
de muito ataque, depois algo como ‘estamos entendendo’ e depois, não é mais o grande assunto”. 

Agência E 

“Como tudo em mídias sociais, a propagação tem um tempo de vida limitado. Normalmente depois de 
algum tempo a coisa se esvai naturalmente porque surge outra coisa para as pessoas se engajarem”, 
mas a reação pode interferir na duração da crise. Há caso de crise que começou de maneira branda e o 
cliente quis se posicionar, colocando o ponto de vista dele, e inflamou a crise porque as pessoas 
discordaram do ponto de vista da empresa, então o remédio foi o combustível da crise maior. Achando 
que seria a solução, trouxe mais gente para discussão. 

Agência V 

 
“Tem coisa que escala em minutos, não dá para dizer que tem um tempo médio. No monitoramento se 
observa o que acontece para escalar. Cai em uma dessas pessoas que são influenciadoras e se 
percebe que o número de compartilhamentos começa a ficar alto, o número de curtidas também. A 
duração pode variar de horas a um ou dois dias”, aí você já sabe se tem que atuar para combater a crise 
ou se ela vai morrer sozinha, porque apaga muito rápido quando o assunto não tem muita relevância. É 
uma crise mas não alavanca, morre muito rápido. Às vezes quem provocou a crise não tem visibilidade, 
mas se o alvo for uma marca ou alguém famoso e responder, acaba dando visibilidade para crise, ela 
mesma provoca a crise. E esse é um dos piores erros que se comete em uma crise, entrar em um tema 
que não tem potencial de crise, aí quem nem sabia do tema acaba sabendo, o alvo da crise acaba 
sendo o grande veiculador de sua própria crise.  
  

Agência R 

 

Crise  

A crise chega quando chega até às pessoas da empresa. Quando ganha repercussão vira crise. Estar 
na rede social já é potencial crise por causa da exposição, pode gerar crise de imagem da marca e de 
pessoas. 

Agência E 

Vira crise quando ganha pertinência de audiência, alcance. Influenciadores passam a comentar, ganha 
amplitude. E como se consegue ver isso? Por meio de ferramentas de monitoramento e de análise. Às 
vezes, tem muita gente falando, mas não são pessoas muito propagadoras, influenciadoras, então tem 
que saber analisar. Pode ter 5 mil pessoas falando e ninguém ouvindo, às vezes tem três pessoas 
falando e fazendo o maior barulho. 

Agência R 

 

Reação  

Geralmente os clientes ficam desesperados, pressionam bastante a agência para resolver depressa.  Agência E 

Muitos não têm algo preparado. Ninguém quer estar preparado para crise. Quando a crise acontece, a 
empresa entra em pânico. 

Agência E 

Muitas vezes temos que segurar o ímpeto de alguns clientes para que eles não usem até o perfil pessoal 
para responder indagações, calúnias, reclamações nos canais sociais. 

Agência F 

 

Mídias tradicionais x mídias digitais na crise  

A imprensa pode acentuar a crise, pois, quando a crise inicia nas redes sociais e vai para imprensa, as 
próprias pessoas que começaram ou reverberaram a crise nas redes se alimentam da informação 
publicada na mídia tradicional. Um novo dado sobre o assunto que chega em um canal acaba 
inflamando o outro canal, as redes se alimentam da imprensa e vice-versa. Isso faz com que a história 
fique viva por muito mais tempo. 

Agência R 
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Mídia tradicional e mídia social são veículos diferentes e são pessoas diferentes. A mídia tradicional é 
acessível do ponto de vista corporativo, ela tem obrigação jornalística de informar os dois lados, se ela 
não procurar a empresa vai estar aberta para preencher uma pauta, ouvir o ponto de vista da empresa. 
Mas, nas mídias sociais, as pessoas não querem necessariamente ouvir a empresa. Há uma dificuldade 
maior de convencer porque podem não estar interessadas no que tem a dizer.  

Agência R 

O jornalista está apurando os dois lados, o do consumidor e o da empresa. Mas nas redes sociais não, 
quando tem crise de imagem, a propagação negativa repercute muito mais, espalha mais rápido do que 
a resposta corrigindo ou admitindo.  

Agência N 

Os meios de comunicação tradicionais influenciam muito, principalmente os perfis sociais dos veículos. 
Percebemos que se uma matéria que saiu no impresso não foi publicada no Facebook ou no Twitter do 
veículo, esta matéria praticamente não existe. De forma exagerada, é claro, mas não podemos ignorar o 
fato de que a maioria dos brasileiros se informa hoje pelas mídias sociais.  

Agência V 

O tempo real acaba gerando texto distorcido pelos veículos, aí é publicada outra notícia, e depois outra. 
A notícia não é apurada e depois publicada, é corrigida ao longo do dia. A primeira versão é muito 
acessada, se a última versão não for muito forte, vai prevalecer uma versão equivocada. 

Agência E 

Antigamente, quando saía uma matéria no jornal, você tinha 24 horas para corrigir, mas hoje não. É 
difícil uma crise começar em uma matéria de jornal, normalmente o jornal já está dando a repercussão, 
mas quando sai, o jornal já publicou na sua versão online toda a polêmica ao longo do dia. Hoje a crise é 
sempre digital. 

Agência F 

 

Era digital  

Todo cliente que está em crise, de qualquer área, procura a agência já com a questão no digital. Toda 
crise começa no digital, dificilmente não está. 

Agência R 

Tudo o que está escrito, foi conversado no ambiente digital, é indexado pelo Google, então, se fizer uma 
busca hoje, amanhã ou daqui a uma década, vai achar. E se você se posicionar sobre o tema, a sua 
versão estará lá também. 

Agência R 

 

Fake news e rumores (boatos)  

As pessoas replicam informação mentirosa sem saber  Agência E 

Criam-se narrativas falsas na Internet e que se propagam com velocidade. É difícil de combater e 
responder, são coisas aleatórias, fora da realidade, sem um sentido lógico.  

Agência V 

 

Grupos  

Grupos de interesse são uma grande preocupação. Há um grande movimento de pessoas com os 
mesmos interesses e que se juntam nas redes sociais. Públicos como os de mães, que são muito 
engajadas. Quando há um problema com elas, é grave, pois elas se juntam e compartilham junto. A 
preocupação é maior com um grupo de pessoas de baixa influência, todas reverberando o mesmo 
assunto, do que com um influenciador.  

Agência N 

 

Influenciadores  

Hoje os influenciadores não são uma grande fonte de problema, normalmente quando têm algum 
problema acabam tratando no particular mesmo, falando diretamente com a marca. 

Agência N 

O perfil de propagação indica o poder de propagação da crise. Quando muitos estão comentando juntos 
sobre a mesma coisa é mais provável que se transforme em uma crise maior do que um grupo pequeno, 
controlado, falando sobre determinado assunto. 

Agência V 

Influenciador não é no sentido comercial, mas quem de fato influencia aquela rede. Pessoas que não 
têm grande número de seguidores ou não têm grande exposição, influenciam pessoas-chave. Um 
exemplo é o professor acadêmico que tem número baixo de seguidores, mas tem poder de propagação 
por falar com pessoas que de fato conhecem o assunto, têm capacidade de opinar ou que se interessam 
mais que o público geral. Se alguém com este perfil faz um comentário em uma crise, identifica-se que é 
um influenciador, mesmo que tenha 100, 150 seguidores. Quando se conecta a pessoas relevantes que 
podem propagar a notícia é um influenciador. 

Agência V 
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O influenciador não é aquele que, necessariamente, tem o maior número de seguidores, a análise é 
subjetiva muitas vezes, pois uma ONG muito atuante em um lugar interfere em como a marca vai ser 
vista em determinada comunidade, ou uma pessoa naquela cidade onde o problema aconteceu tem 
acesso a veículos de comunicação importantes, é conhecido de alguém. Há uma subjetividade na 
análise que deve ser considerada junto com o número dentro desse espectro. 

Agência V 

Há uma linha de influenciador que são os veículos conectados, como G1, O Globo, Folha, Estadão, eles 
são fortes porque têm muitos seguidores, mas não têm muitas vezes uma qualificação para tornar o 
tema tão perigoso para a pessoa. E pode haver surpresa, uma pessoa que aparece do nada e gera 
impacto importante. 

Agência R 

A proliferação de mensagens funciona em escala de rede, 50 pessoas vão ter interferência em outras 
50. Quando se entende que a lógica por trás disso é que há pessoas que são influentes sobre outras aí 
se começa a entender a evolução potencial de uma crise. Quando os comentários são gerados por 
pessoas que são relevantes dentro das mídias, o poder de propagação é maior.  

Agência V 

Hoje todo mundo é protagonista. Há pessoas que saíram de veículos grandes e se tornaram 
influenciadores nas redes. E há influenciadores menores, mas que são importantes para estratégia da 
empresa.  

Agência E 

O garoto propaganda é diferente do influenciador, o influenciador tem que acreditar naquilo para poder 
falar bem, o garoto propaganda não, ele está sendo pago e só vai falar bem enquanto estiver sendo 
pago para isso. 

Agência E 

Os influenciadores são como na nossa vida, tem pessoas que nos ouvem e outras não. Os 
influenciadores são pessoas que outros ouvem, e não apenas ouvem, seguem, replicam, jogam 
informação para frente. 

Agência R 

Quando estamos olhando a crise ou tentando prevê-la, estamos olhando a relevância dos perfis que 
estão comentando e o poder de propagação. 

Agência V 

 

Monitoramento  

Trabalha-se com o cliente as palavras críticas e se elas aparecem na ferramenta de monitoramento, 
recebe-se e-mail e faz-se a análise da postagem. Além da estrutura de palavras críticas, trabalha-se 
com algoritmos que vêm com a própria ferramenta. Quando detecta alguma movimentação de volume 
ou reverberação fora do normal, recebe-se o aviso por e-mail.  

Agência N 

Monitoramento pode ser de hora em hora, 24 horas por dia, sete vezes por semana, depende da 
natureza do negócio e a origem do problema. 

Agência N 

As ferramentas mostram [a propagação] ao longo do tempo, isso é gerado automaticamente, a inclusão 
humana é o rumo das coisas. Há gráfico e análise humana. 

Agência V 

A ferramenta dispõe em rede, em pessoas e conexões, como a conversa se desenvolveu. Faz 
automaticamente o que demoraria muito tempo para o ser humano fazer, mas entender quem são os 
influenciadores é algo subjetivo. Muitas vezes a ferramenta não vai entender que determinada pessoa é 
relevante naquela cidade, que tal pessoa tem contato com uma ONG, esse tipo de ligação, de 
entendimento, é humano, não é automático. 

Agência V 

O monitoramento mostra como está a repercussão, se está forte, quem são os influenciadores, em que 
rede está, isso pode levar 24 horas, 48, 72 horas. Em 48 horas, em geral, você já sabe o que acontece. 

Agência R 

O monitoramento apresenta o alcance da conversa digital de forma rápida porque é um sistema. Não 
existe a forma de fazer isso manualmente. Ele vai te dar qual o volume, qual a rede, quem são as 
pessoas que têm mais influência que estão atuando naquele tema. Monitoramento e influenciadores 
fazem toda diferença em uma crise, são dois pontos cruciais. 

Agência R 

Detecta-se referência à marca pela [seleção de] palavras críticas ou pelo algoritmo da ferramenta de 
monitoramento, que avisa quando uma pessoa está falando da marca do cliente. Se essa pessoa tem 
muitos seguidores é possível prevenir [a crise].  

Agência N 

 

Motivações  
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A propagação tem mais a ver com o contexto do que necessariamente com o fato. As pessoas precisam 
se sentir parte de um história para que ajudem a propagá-la. As informações de maior apelo emocional 
são as que costumam propagar mais, seja porque têm a ver com pessoas próximas ou por algum motivo 
que faça alguém se sentir lesado também. Esse é o caso das notícias de corrupção, por exemplo. 
Notícias genéricas, sem apelo pessoal não costumam ter tanta propagação  

Agência F 

Costumava-se dizer que o ponto central era a influência de quem está propagando a mensagem. Porém, 
percebemos que mesmo quem não tem tanta influência na rede (ainda) também pode causar uma 
grande repercussão. Às vezes, um veículo com audiência enorme não causa tanta propagação quanto 
uma pessoa comum, no mesmo tema. Isso acontece em virtude do apelo do emissor, da mensagem e 
contexto, o quanto as pessoas se sentem envolvidas para que se sintam à vontade a propagar aquela 
notícia. 

Agência F 

Há muita insatisfação com a experiência, que pode ser experiência com o produto: qualidade, 
atendimento, ou não ser um produto, pode ser experiência com um político, que falou algo que a pessoa 
não gostou e a pessoa vai para rede e começa a falar. Outras pessoas começam a aderir e aí começa 
uma crise, são vários fatores, não tem um fator. 

Agência R 

A crise pode ser provocada pelo cliente ou por algo vindo de fora, pelo consumidor Agência E 

Tirando as crises institucionais que são geradas pelas próprias empresas (casos de corrupção, por 
exemplo), as outras crises podem ser geradas por funcionários (descontentamento, ações bruscas de 
empresas – como fechamento de fábricas-, denúncias) e, também, por consumidores (problemas em 
produtos, falta de atendimento adequado). 

Agência F 

Se o problema é no produto, vai ser difícil evitar crises nas mídias sociais. Se uma empresa não é 
transparente, se está envolvida em escândalos, se não tem políticas claras de atuação nas mídias 
sociais (até pelos seus funcionários), o potencial de crise é grande.  

Agência F 

Há nas pessoas um desejo, e isso transparece nas redes sociais, de fazerem o certo, de estarem do 
lado certo, e esse lado é normalmente o lado do amigo que fez o comentário negativo sobre uma 
empresa. Esse é o combustível das crises. As pessoas se conectam por afinidade, porque um 
conhecido está passando por dificuldade com determinada empresa e querem mostrar apoio. Ou é uma 
causa maior, social, de interesse público, e querem demonstrar o descontentamento, a sua parte 
naquilo. Em crises mais amplas as pessoas se manifestam de maneira mais ampla, unem-se por 
ideologia, pelo que acreditam e defendem, embora as motivações sejam diferentes para cada um.  

Agência V 

O fator humano é muito importante na motivação da crise, quando mexe com a saúde do indivíduo, ou 
com o bem-estar, é um desencadeador de crise, pois é um assunto que gera muitos compartilhamentos. 
E a omissão das empresas. Muitas vezes, crises ficam muito grandes por falta de resposta. Uma coisa 
que poderia ser pequena se torna muito grande. São os aceleradores.  

Agência N 

 

Perfil do alvo da crise  

Grandes empresas têm ferramentas de monitoramento e estão acompanhando, mas mesmo as grandes 
nem sempre têm equipe ou estrutura. Muitos não têm algo preparado. Ninguém quer estar preparado 
para crise. Quando a crise acontece, a empresa entra em pânico. 

Agência E 

Normalmente o cliente vem quando a casa está bagunçada. Ter um cliente que chega com uma 
estrutura de crise só para aperfeiçoar é exceção hoje, infelizmente. 

Agência N 

Muitas empresas não têm a velocidade necessária para conter uma crise Agência N 

Quando a crise surge é difícil para as empresas entender o que estão passando, o impulso é de 
responder e agir o mais rápido possível, mas o que acontece normalmente é que uma reação impulsiva, 
um post, um contato, às vezes inflama a crise ou a torna maior.  

Agência V 
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APÊNDICE I – Temas extraídos das entrevistas com agências de comunicação 

  

Sinal Pesquisa de campo 

Velocidade de 

comunicação 

Frases 

“Tem coisa que escala em minutos, não dá para dizer que tem um tempo médio” 

(Agência R) 

 

“Em três dias há uma curva de muito ataque, depois algo como ‘estamos 

entendendo’ e depois, não é mais o grande assunto” (Agência E) 

 

Dados do formulário:  

Tempo decorrido entre a primeira postagem e o pico da propagação variou de 1 

hora até 7 dias, sendo que em sete dos oito casos isto aconteceu dentro das 

primeiras 24h. 

 

Volume da informação na 

rede, por recorrência 

Frases 

"Vira crise quando ganha pertinência de audiência, alcance. Influenciadores 

passam a comentar, ganha amplitude" (Agência R) 

 

"A proliferação de mensagens funciona em escala de rede, 50 pessoas vão ter 

interferência em outras 50” (Agência V) 

 

Dados do formulário 

Os dados mostram que houve crise com 210 mil visualizações e 7 mil 

compartilhamentos em um único dia. Em outro exemplo, 387,5 mil menções no 

período de 30 dias.  

 

Componentes estruturantes 

Mídia propagável Frases 

"Percebemos que se uma matéria que saiu no impresso não foi publicada no 

Facebook ou no Twitter do veículo, esta matéria praticamente não existe" (Agência 

V) 

 

Rede com perfis 

propagadores  

Frases 

 

"Às vezes, tem muita gente falando, mas não são pessoas muito propagadoras, 

influenciadoras, então tem que saber analisar. Pode ter 5 mil pessoas falando e 

ninguém ouvindo, às vezes tem três pessoas falando e fazendo o maior barulho" 

(Agência R) 

*** 

“Hoje todo mundo é protagonista. Há pessoas que saíram de veículos grandes e se 
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tornaram influenciadores nas redes. E há influenciadores menores, mas que são 

importantes para estratégia da empresa” (Agência E) 

*** 

“Os influenciadores são como na nossa vida, tem pessoas que nos ouvem e outras 

não. Os influenciadores são pessoas que outros ouvem, e não apenas ouvem, 

seguem, replicam, jogam informação para frente” (Agência R) 

*** 

“Quando estamos olhando a crise ou tentando prevê-la, estamos olhando a 

relevância dos perfis que estão comentando e o poder de propagação” (Agência V) 

*** 

“Influenciador não é no sentido comercial, mas quem de fato influencia aquela rede. 

Pessoas que não têm grande número de seguidores ou não têm grande exposição, 

influenciam pessoas-chave. Um exemplo é o professor acadêmico que tem número 

baixo de seguidores, mas tem poder de propagação por falar com pessoas que de 

fato conhecem o assunto, têm capacidade de opinar ou que se interessam mais 

que o público geral. Se alguém com este perfil faz um comentário em uma crise, 

identifica-se que é um influenciador, mesmo que tenha 100, 150 seguidores. 

Quando se conecta a pessoas relevantes que podem propagar a notícia é um 

influenciador” (Agência V). 

*** 

"A proliferação de mensagens funciona em escala de rede, 50 pessoas vão ter 

interferência em outras 50. Quando se entende que a lógica por trás disso é que há 

pessoas que são influentes sobre outras aí se começa a entender a evolução 

potencial de uma crise" (Agência V) 

*** 

“Há muita insatisfação com a experiência, que pode ser experiência com o produto: 

qualidade, atendimento, ou não ser um produto, pode ser experiência com um 

político, que falou algo que a pessoa não gostou. E a pessoa vai para rede e 

começa a falar. Outras pessoas começam a aderir e aí começa uma crise, são 

vários fatores, não tem um fator” (Agência R) 

 

Dados do formulário 

Nos casos estudados, os propagadores mais presentes nas crises foram: sites 

independentes de notícias (7 casos); blogueiros (6) e portais de notícias on-line (3) 

 

Comunidades engajadas Frases 

 

“Grupos de interesse são uma grande preocupação. Há um grande movimento de 

pessoas com os mesmos interesses e que se juntam nas redes sociais. Públicos 

como os de mães, que são muito engajadas. Quando há um problema com elas, é 

grave, pois elas se juntam e compartilham junto. A preocupação é maior com um 

grupo de pessoas de baixa influência, todas reverberando o mesmo assunto, do 

que com um influenciador” (Agência N) 



161 

 

 

 

ANEXO A - Volume, velocidade e veracidade de fake news  

 

 

 

Fonte: ZHANG; GHORBANI (2020) 

 



162 

 

 
 

Anexo B – Modelo de propagação com superpropagadores 

 

 

 

Fonte: Liu et al. (2016) 
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ANEXO C - Estrutura de propagação de informação – visão multidisciplinar 

 
Fonte: Paletz; Auxier; Golonka (2019) 
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