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RESUMO 

O presente estudo busca entender como algumas marcas de moda reiteram suas narrativas, 

enquanto agentes sociais na internet, através da comunicação em tempo real nas redes sociais 

digitais. A análise é balizada tendo em vista a dinâmica conflitante entre a necessidade que 

possuem, de estarem sempre visíveis, e a volatilidade programada das imagens e vídeos 

produzidos no ciberespaço, especificamente em redes sociais digitais, cuja premissa é que se 

produzam unidades de conteúdo, que durem por até um dia após o início de sua veiculação. 

Para atingir essa principal reflexão, analisa-se a produção de conteúdo audiovisual efêmero que 

três marcas em regime fast-fashion elaboraram, além de observar como lidam com 

complexidades imagéticas, na passagem de informação de imagem de marca para imagens 

voláteis. As lógicas de comunicação digital em tempo real e do sistema de moda apresentam 

pontos de convergência e similaridades, em termos de linguagem e expressão dos anseios dos 

agentes do mercado, que também serão abordados na dissertação. A análise dos dados 

percorre sessenta dias das marcas C&A Brasil, Forever 21 e Topshop, nas redes sociais digitais 

Snapchat e Instagram Stories, avaliando suas produções imagéticas. Como resultados, são 

evidenciados conteúdos que visam criar estrategicamente algumas narrativas, para auxiliarem 

as marcas na construção de uma imagem própria, singular.  

 

Palavras-chave: Imagem, comunicação, efemeridade, redes sociais digitais, moda. 



 
 
 

ABSTRACT 

This study intends to understand how fashion brands keep their strategies of branding and its 

own stories, while being internet’s social agents, through real time communication in digital 

social medias. The analysis is based by the view of the conflicting dynamic between the need 

showed by brands to be always visible and the scheduled volatility of images and videos 

produced in the cyberspace, particularly in social medias which its premise surrounds the idea 

of producing content units that lasts in visibility only for only day after being created and started 

its disclosure. To achieve this main reflection of thoughts, we intend to analyze the ephemeral 

audiovisual content production that three brands, being in the market as fast-fashions, besides 

of observing how they hand with their own image complexities by passing information of 

branding for volatile images. The logic of digital communication in real time and the one of 

fashion system are incredibly like each other, in terms of language and expressions of the needs 

of these brands, which will be also included here, in conclusion of this study. It will be 

elaborated case studies analyzing the brands C&A Brasil, Forever21 and Topshop, in their 

activities on digital social medias Snapchat and Instagram Stories, by collecting sixty days of 

image production. Talking about results, we could found content units which helps on the 

creation of a singular narrative strategy for each brand, maintaining their media visibility to 

their spectators.  

 

Key-words: Image, communication, ephemerality, digital social medias, fashion. 
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INTRODUÇÃO 

A comunicação digital é uma atividade extremamente usada para a relação interpessoal 

contemporânea, sendo a base de um fluxo imensurável de informações conectadas que 

circulam todos os dias pelo ciberespaço. Os avanços da comunicação, através das redes sociais 

digitais, e o desenvolvimento e maior acesso de aparelhos informacionais mediadores de 

encontros virtuais – microcomputadores, celulares smartphones1, tablets2 – são alguns fatores 

que colaboraram para sua popularidade e difusão entre as pessoas. Em um universo de bits e 

pulsos eletrônicos, a informação transita em fluxo livre, entre plataformas e dispositivos, entre 

sujeitos sociais e suas relações on-line, ou seja, por todo o ciberespaço. 

Em uma sociedade globalizada, cujas fronteiras de tempo e espaço são relativizadas, 

pelo fácil acesso à comunicação digital, as narrativas sociais são reestruturadas. A comunicação 

se dá em rede, conforme pontua Raquel Recuero, pois “surge dos milhares de atores 

interconectados que dividem, negociam e constroem contextos coletivos de interação, trocam 

e difundem informações, criam laços e estabelecem redes sociais” (RECUERO, 2012, p.19). 

A partir do momento em que estamos conectados em rede, via mediação tecnológica 

permitida pelos aparelhos móveis, vivenciamos uma vida globalizada. Ao mesmo tempo em 

que valorizamos aspectos locais e vivências pontuais do nosso cotidiano – base para a produção 

de conteúdo volátil nessas redes – é possível nos expressarmos globalmente, quebrando, 

assim, os antigos limites de expressão humana, que classificavam o espaço como um 

delimitador de comunicação. De acordo com Eugênio Trivinho, presenciamos um processo de 

glocalização da existência humana e da experiência cotidiana, “transformando o mundo num 

caleidoscópio de redutos glocais entrecruzados de e para a circulação de informações, imagens 

e dados” (TRIVINHO, 2012, p.13). 

Dada a facilidade de se registrar instantes cotidianos, haja vista que existem câmeras 

fotográficas acopladas a quase todos os dispositivos móveis, que acompanham os usuários das 

redes sociais digitais, o ato de fotografar é banalizado e passam a ser produzidas quantidades 

imensuráveis de imagens, correndo pelo fluxo informacional dessas redes. Os conteúdos 

                                            
 

1 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

2 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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audiovisuais (imagens e vídeos), produtos dessas dinâmicas, podem ser chamados de imagens 

voláteis (termo defendido por Lucia Santaella, 2007), avaliando características específicas que 

os compõem: são fáceis de serem disseminados em rede, possuem formato digital leve e 

promovem o consumo de conteúdos cápsulas, são imagens digitais, manipuláveis por 

computadores, e manifestam-se enredados por assuntos triviais. 

Dado o contexto tecnológico contemporâneo, que abre infinitas possibilidades à 

comunicação digital, uma quantidade espetacular de conteúdos audiovisuais é provinda desse 

sistema, entre imagens e vídeos, principalmente, compondo fluxos informacionais velozes e 

carregados de dados. Saturadas pela demasiada produção de conteúdo, as redes sociais digitais 

criaram artifícios, que facilitam a elaboração de imagens, ao mesmo tempo em que esvaziam 

seus espaços de armazenamento, pela volatilidade das mesmas. Foram criadas as imagens 

voláteis, que desaparecem em até um dia após sua veiculação em rede. 

As redes sociais digitais são ferramentas de convívio, em que o mundo virtual substitui 

parte da vivência física, via conexão on-line instantânea. Nos programas mais usados na 

atualidade, segundo pesquisas do WGSN3 de 2016, fica evidente a tendência de valorização da 

produção e transmissão de imagens e vídeos efêmeros, que somem após um dia do início de 

sua veiculação em rede. Para aqueles que não tinham esse tipo de conteúdo como opção, 

foram agregados recursos estratégicos – o Facebook com a seção Histórias, o Instagram4 com 

a seção Stories, o WhatsApp com a seção Status e o Messenger com a seção My Day. Já em 

relação às redes sociais que tem como própria origem o princípio de comunicação volátil, sem 

registros, percebe-se um crescimento no engajamento e na produção de conteúdo pelos 

usuários – Snapchat5, Periscope, YouNow, Meerkat, Blab, entre outros. 

Quando um novo aplicativo tecnológico é criado, novas formas de interação e uso são 

configuradas, para atender à demanda. Se um aplicativo é algo novo e experimental, deve ser, 

em mesma potência, um resultado de anseios que o sujeito social espera que sejam supridos 

                                            
 

3 O WGSN é um bureau de tendências global, cujo conteúdo das pesquisas relaciona novidades de mercado a  

questões de comportamento, consumo, design, moda, tecnologia e novas estratégias.  

4 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

5 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 



15 

 

pelo mercado justificando, assim, altos investimentos financeiros para que possa ser ofertado 

oportunamente e colocado em prática. 

Observando essa dinâmica, nota-se um movimento que modifica a função da imagem; 

agora em suporte flexível, mostra-se menos contemplativa e mais como interface de passagem 

de informações imediatas; tendo como pano de fundo as redes sociais, a constatação torna-se 

mais presente. Cada imagem deverá ter um prazo de validade e apresentar-se fluida, a fim de 

despertar desejo na intensidade certa, sabendo a hora de ceder espaço para novas. Desta 

forma, “para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-

se em realidade para sempre” (BAUMAN, 2001, p.81). 

Marcas são agentes que têm modificado suas estratégias comunicacionais, com base 

nas mudanças tecnológicas, que afetam diretamente seus posicionamentos frente aos seus 

públicos espectadores e, potencialmente, consumidores. Para observar os regimes de 

visibilidade nas redes, que promovem esse tipo de imagem, visando a comunicação frequente 

entre usuários que utilizam suas plataformas, marcas de moda de sistema fast-fashion6 tornam-

se agentes atraentes para o estabelecimento de uma análise dessas atividades nesse contexto.  

O sistema fast-fashion é baseado em frequentes trocas de coleções inteiras, 

programadas para acontecerem em até duas vezes ao mês, renovando os produtos que uma 

empresa oferece aos seus consumidores a todo momento, dando vazão a uma intensa 

produção industrial, que desenvolve roupas e acessórios com uma vida útil curtíssima. Uma 

peça de roupa é lançada já com sua obsolescência programada, devendo ser substituída em 

poucos dias. É possível estabelecer comparativos relevantes, entre esse sistema e o sistema de 

comunicação digital via imagens voláteis. 

Vistas atualmente como hipermarcas, na medida em que precisam se adaptar à 

comunicação multiplataforma e cuidar de suas constantes visibilidades, as marcas enfrentam a 

complexidade da comunicação digital contemporânea, representada pela democratização do 

acesso às redes (pela disseminação de dispositivos móveis com conexão à internet), pela 

liberdade do ato de publicação (que não mais está atrelado exclusivamente às grandes mídias 

ou à imprensa, abrindo espaço para que pessoas físicas também se expressem) e pela 

consequente participação ativa dos consumidores na construção de discursos que as empresas 

                                            
 

6 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 



16 

 

elaboram, para venderem aspectos intangíveis de seu universo imagético e conquistarem a 

confiança de consumidores, que se tornarão leais a elas. 

É percebida uma dinâmica conflituosa, entre os aspectos evidenciados pelas novas 

iniciativas das redes sociais digitais e os anseios de uma visibilidade duradoura que as marcas 

detêm, para manterem suas imagens institucionais como um constructo sólido e congruente. 

Na medida em que precisam reiterar presença nas redes, para estarem perto de seu público e 

ampliarem seu poder de influência, fortalecendo seu valor no mercado, contam com recursos 

audiovisuais efêmeros, entre vídeos e imagens estáticas, que são ofertados nas plataformas 

das redes. Faz parte da construção de uma imagem de marca, contudo, a reiteração de 

discursos, que é dificultada quando as imagens missionárias de suas narrativas são limitadas a 

uma duração de até 24 horas apenas. De que maneira as marcas se articulam nas redes para 

burlarem a volatilidade dos suportes e serem sempre visíveis, investindo na manutenção de 

suas imagens nesses espaços? Essa é a reflexão principal desse estudo. 

Para que a pesquisa se inicie, o primeiro capítulo é dedicado ao panorama detalhado 

que o trabalho se propõe abranger, descrevendo o problema da pesquisa, o tema, os estudos 

de caso, a metodologia aplicada para o desenvolvimento, as hipóteses predefinidas, os 

objetivos e a justificativa do estudo. Ainda nessa primeira seção, é explorada a revisão de 

literatura sobre o tema, apontando trabalhos correlatos que já foram publicados, enquanto a 

presente pesquisa estava em desenvolvimento. 

Dando sequência ao texto, o segundo capítulo levantará teorias relevantes para a 

contextualização da pesquisa. Evidências como a tecnologia no cotidiano comum, a 

globalização, a modernidade líquida, a comunicação em rede, as imagens voláteis, a mobilidade 

da comunicação, o ciberespaço, a produção de conteúdos locais espalhados globalmente, a 

mediação de telas, a geolocalização e a comunicação ubíqua, entre outras, são o foco do tópico 

inicial do capítulo.  

Em seguida, são retratadas as características da comunicação digital, mediada por 

computadores, que são exemplificadas, primordialmente, pela facilidade de produção, pela 

banalização das excessivas produções individuais em rede e pela construção de narrativas 

(recurso utilizado por muitos agentes, na tentativa de que seus discursos durem mais que a 

imagem volátil utilizada para o veicular). Fechando o capítulo, apresenta-se o detalhamento 

dos estudos de casos, apontando as interfaces dos aplicativos escolhidos, os recursos de 
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imagem oferecidos no momento da produção de conteúdo e as formas de veiculação que 

permitem. 

O terceiro capítulo é focado na coleta e na análise dos dados levantados, a partir do 

estudo de caso que levanta as atividades digitais de três marcas de moda fast-fashion nas redes 

sociais selecionadas, promovendo conteúdos particularmente curiosos, pela diversidade das 

propostas e, ao mesmo tempo, da visível semelhança de conteúdos entre elas, estabelecendo 

conexões que unem as atuações de uma com a outra. Questões como o tempo de produção 

total, a preferência por imagens ou por vídeos, a temática das postagens, a quantidade de 

unidades de conteúdo, os recursos utilizados em termos de imagens, entre outros itens, são 

contemplados detalhadamente nessa seção. 

O quarto e último capítulo é dedicado aos resultados, que visam compilar 

esclarecimentos, para as premissas estipuladas no primeiro capítulo, aplicações para as teorias 

levantadas como embasamento, no segundo capítulo, e reflexão sobre os dados analisados, 

obtidos no terceiro capítulo. Seu objetivo, enfim, é chegar a conclusões analíticas, para que se 

consiga inferir, após todos os passos anteriores, respostas indicativas do caminho que marcas 

de moda traçam nas respectivas redes, para que driblem suas dificuldades, usando-as como 

oportunidades comunicativas. 

Após os capítulos da dissertação, o texto segue apresentando as considerações finais, 

os apêndices (que esclarecem os passos da revisão de literatura e mostram o compilado de 

imagens voláteis que compuseram a análise), os anexos (com quadros ilustrativos, reunindo a 

maioria das unidades de conteúdo de cada marca analisada, separadas por rede), o glossário, 

especialmente desenvolvido com os termos técnicos mais utilizados ao longo das explanações 

e a lista de referências utilizadas na produção dessa dissertação. 
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1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A presente dissertação, situada na área de conhecimento de Processos Cognitivos e 

Ambientes Digitais, segue a linha de pesquisa de Design Digital e Inteligência Coletiva e busca 

reunir elementos para inferir sobre a dinâmica de produção das imagens e vídeos efêmeros, de 

agentes do sistema de moda em algumas redes sociais digitais, que viabilizem a comunicação 

volátil, cujas produções têm programação definida, sistematizada para desaparecerem. 

A temática do estudo é baseada nas imagens voláteis7 que alguns agentes sociais estão 

produzindo no ciberespaço, em especial, nas redes sociais digitais que tem recursos 

programados para este conteúdo. Trata-se de uma busca por signos presentes na comunicação 

digital de moda, que sirvam como indicativos das novas demandas de consumo de conteúdo 

imagético on-line que o sujeito social está criando, em decorrência de seu contexto 

contemporâneo.  

Entram nesta reflexão os aspectos conflitantes da linguagem digital atual como, por 

exemplo, a dinâmica entre a visibilidade midiática (necessidade de agentes estarem sempre 

visíveis nas mídias, para serem lembrados, revisitados e fazerem parte do cotidiano dos 

espectadores) e a volatilidade da transmissão (pela produção de dados que já tem inserida em 

sua essência a obsolescência de informações e, portanto, a inutilização dos suportes criados). 

Foram coletadas e analisadas as imagens efêmeras de três marcas de moda de sistema fast-

fashion, produzidas em um período delimitado especificamente.   

Em que medida os agentes selecionados reiteram narrativas de marca, via comunicação 

em tempo real nas redes sociais digitais, considerando a dinâmica entre a necessidade de 

estarem sempre visíveis e a efemeridade programada das imagens escolhidas? Esta é pergunta 

central da pesquisa, o problema discutido, principalmente.  

Como perguntas complementares, que ajudaram a seguir com a linha de raciocínio nas 

discussões do texto, constaram: 

 Em que contexto sociocultural a produção e transmissão de imagens voláteis 

ocorrem? Quais são as condições preliminares? 

                                            
 

7 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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 Como se dá a produção desse tipo de conteúdo? Quais são as possibilidades 

existentes na atualidade, em termos tecnológicos? 

 Quais são as consequências que esse fluxo de informações voláteis acarreta para 

a comunicação digital de moda? 

 A partir do momento em que as marcas de moda se inserem na dinâmica digital, 

a fim de sustentarem sua visibilidade midiática e continuarem existindo no 

imaginário de seu público consumidor, de que forma reafirmam seus discursos, 

considerando as modificações de interface das novas plataformas?  

 De que forma as marcas fast-fashion analisadas, que têm como âmbito de 

negócios um aglomerado de estilos diversos, tanto em frentes de produção 

(marcas menores) quanto em rápidas mudanças de coleção, conseguem passar 

discursos de marca convergentes? 

Por meio de uma análise da temática da dissertação, inferindo sobre hipóteses, há 

margem para considerar que ela aproxima esses atores sociais, na medida em que fornece 

ferramentas e plataformas de canal on-line que permitem a comunicação instantânea em 

qualquer parte do mundo em que se tenha acesso à rede Internet. A marca é vista como um 

agente social que está sempre em movimento, circulando por acontecimentos atuais e 

promovendo novas ideias constantemente. 

Na instância de estratégias de comunicação, com a finalidade de conectar as imagens 

produzidas, encadeando-as no discurso da marca, as ferramentas de pós-produção das 

captações viabilizam uma interferência no conteúdo instantâneo que caracteriza a marca 

particularmente, na tentativa de constituir uma comunicação visual unificada. Nos vídeos e nas 

imagens, a escolha de uso de determinados emojis8, fontes para legenda, rabiscos e outras 

aplicações sobre a imagem original, dá propriedade às produções. Possivelmente, as marcas 

fazem uma curadoria dos recursos das redes em que atuam, selecionando os itens visuais que 

mais se assemelhem as suas propostas criativas, considerando seus discursos e públicos. 

A fim de pensar a diversidade das redes, presume-se que os agentes definem uma 

linguagem própria para cada programa, usando de formas diferentes cada rede e produzindo 

                                            
 

8 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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imagens distintas para cada veículo, independentemente da temática da produção ser a 

mesma. Há diferenciação de imagens entre stories9 (conteúdo do Instagram Stories) e snaps10 

(conteúdo do Snapchat) de um agente específico, por exemplo, por mais que tratem do mesmo 

assunto e sejam produzidos no mesmo momento. 

Sobre a frequência de postagem, acredita-se que há preferência por se postar conteúdo 

estratégico, mesmo que não seja postado diariamente, em relação a postagem de um conteúdo 

qualquer a cada oportunidade. A fidelização do espectador tem importância considerável. Em 

uma esfera de tantas ofertas, é preciso gerar relevância. Isso pode impulsionar as marcas a 

buscarem atividades diferenciadas com habitualidade. 

Seguindo com o pensamento reflexivo sobre estratégias de comunicação em tempo 

real, assume-se a premissa de que as marcas se apropriam desses espaços intersticiais de 

espontaneidade e comunicação sem freios, para ter acesso ao seu público consumidor ou 

potencialmente consumidor, mas não se entregam à programação previamente estipulada. O 

conteúdo gerado parece ter sido bem planejado e pouco influenciado por variáveis 

espontâneas do momento da transmissão.  

Ampliando a reflexão para uma visão macro, outra hipótese que tende a surgir é a de 

que o sistema de moda talvez se adapte tão bem às dinâmicas de produção de imagens no 

universo digital, porque em sua essência, já possui a mesma dinâmica, em menor escala e 

velocidade. Ter a mudança como fator rotineiro, como é o caso da moda, faz com que esse 

sistema seja incrivelmente flexível e pervasivo em suportes materiais duráveis, na medida em 

que os descarta sem pudores, para que um novo tome lugar e gire a roda do capital que 

sustenta o mercado. 

Enquanto justificativa acadêmica, a pesquisa levou em conta o que foi levantado no 

estado da arte. Acredita-se que o estudo proposto pode cobrir uma lacuna relevante, que se 

apresentou quando as temáticas de comunicação digital e moda se encontraram, tanto no 

meio acadêmico quanto no ambiente mercadológico.  

Pensando em teorizar o sistema de moda, a pesquisa mostrou-se útil, na medida em 

que torna visíveis alguns movimentos que os agentes fazem no ciberespaço – atividades de 

                                            
 

9 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

10 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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marcas nas redes sociais, produção de conteúdo para circulação digital que se equilibra entre 

a visibilidade midiática e a volatilidade do suporte utilizado, respostas que o público dá em 

forma de engajamento, audiência e mecanismos de unificação de linguagem que as marcas 

selecionadas usarão, entre outros fatores. A análise da produção de conteúdo que alguns 

agentes desse sistema elaboram pode evidenciar as dinâmicas de articulação e linguagem 

construtoras de significados sociais. 

A marca é a dialética entre aspectos tangíveis (materiais) e intangíveis (imateriais) de 

uma empresa. Nela, constrói-se um sistema simbólico, que visa a dinâmica de identificação de 

seus consumidores por ideais marcantes de estilo de vida, que se deseja representar. O 

consumidor, ao receber imagens de uma marca, envolve-se em cadeias associativas que 

interligam o que anseia ter imaterialmente em sua vida e o que a empresa oferece em termos 

de produtos de mercado. O conjunto de produtos e discursos precisa ter unidade visual e 

coerência. A coerência nas mensagens gera solidez e credibilidade à imagem construída. De 

que forma as marcas que tenham como plano de negócios um aglomerado de estilos diversos, 

como as lojas de departamento, conseguem passar narrativas congruentes? Fala-se aqui de um 

composto rico e complexo, válido de um estudo aprofundado. 

Além disso, pensando na mediação tecnológica, houve abertura e relevância para 

discutir a comunicação por aparelhos móveis e as consequências dessa prática, que 

potencializa a existência humana para além das limitações físicas corpóreas. Os celulares 

possuem tecnologia móvel e traçam caminhos imprevisíveis, pois são constituídos de acordo 

com a movimentação feita pelos usuários, ao longo de seu uso. Por ser uma comunicação em 

rede, o espaço físico onde o enunciador de uma comunicação se situa já não se mostra 

relevante. A tela e a mediação que ela promove entre enunciador e enunciatário, frente às 

novas formas de comunicação e troca de mensagens, gera uma sensação de ubiquidade.  

De acordo com Santaella, (2007, p.178) “o ciberespaço é o espaço informacional das 

conexões de computadores ao redor do globo, portanto um espaço que representa o conceito 

de rede e no qual a geografia física não importa, pois qualquer lugar do mundo fica à distância 

de um clique”. 

As mídias sociais são um efetivo canal de comunicação de marcas com seus 

consumidores. São plataformas que comportam atualizações constantes, desenvolvimento de 

conteúdo personalizado, metrificação do alcance das mensagens, detecção de interesse e 

melhor assertividade em mensagens futuras. As vantagens de se investir nessas redes 
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apresentam com o baixo custo na veiculação do conteúdo de informação, dado o comparativo 

com as mídias tradicionais precedentes às redes sociais digitais, e com o espaço de 

experimentação que se vê cabível no universo do conteúdo efêmero.  

Por sua informalidade, o material postado é elaborado, na maioria dos casos, sem a 

excessiva preocupação com edição e tratamento, observando cada vez mais a importância do 

momento presente e da função da imagem como ferramenta para a comunicação imediata, 

não gerando arquivos ou registros posteriores. Outro fator é a dinamicidade das redes, que 

possibilita a mudança a cada interação que sedia. Coube a este estudo, inclusive, avaliar se as 

marcas analisadas produziram esse conteúdo espontaneamente, como esperado, ou se 

embutiram produções mais elaboradas nas transmissões. 

Para a moda, o não-registro do aplicativo está intrinsecamente ligado ao seu movimento 

natural de produção e descarte de suportes materiais, perpetuando apenas ideais conceituais 

por todo seu sistema. Como Bauman ressalta, vivemos na sociedade do desejo, associada à 

alegria de um cassino: 

Na cultura do cassino, a espera é tirada do querer, mas a satisfação do querer também 

deve ser breve; deve durar apenas até que a bolinha da roleta corra de novo, ter tão 

pouca duração quanto a espera, para não sufocar o desejo, que deveria preencher e 

reinventar – desejo que é a recompensa mais ambicionada no mundo dominado pela 

estética do consumo (2001, p.199). 

Portanto, o desejo é gerado por imagens voláteis que, para estenderem sua vida útil na 

visibilidade midiática, precisam desaparecer visualmente, a fim de perpetuar virtualmente sua 

essência na memória. Uma imagem muito vista perde seu poder de sedução. 

A dinâmica da moda estabelece-se com maestria na comunicação digital; o novo tem 

valor por seu ineditismo e, quando visto, já deixa de chamar atenção, sendo em seguida 

substituído por outro. Este sistema gera uma inflação produtiva de imagens desestabilizadora, 

que reflete em nossa existência enquanto sujeito social. Produzem-se tantas imagens que nem 

arquivá-las ou registrá-las queremos mais. E isso foi bem desenvolvido na programação das 

novas redes sociais e seus recursos imagéticos. Uma terceira contribuição da pesquisa, além da 

envolve anseios pessoais da autora, pelo direcionamento que vem construindo, entre 

graduação, pós-graduação e atuação profissional no mercado. 

O objetivo geral da pesquisa concentra-se em analisar a produção de imagens e vídeos 

voláteis de marcas de moda, nas redes sociais digitais de comunicação digital programada para 
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desaparecer, considerando as narrativas de marca que elas desejam passar e a relação 

estabelecida entre marca e linguagem, inseridas em um contexto dual, entre a necessidade de 

visibilidade midiática dos agentes e a confiabilidade desse rendimento em imagens voláteis, 

programadas para expirarem da rede e não gerarem registros.  

Em termos de objetivos específicos, houve como predeterminação: 

 Observar como os agentes escolhidos para análise solucionam ou não suas 

complexidades imagéticas de agregarem diversos estilos e conseguirem passar 

narrativas de marca congruentes; e 

 Relacionar as lógicas da comunicação digital efêmera e do sistema de moda, em suas 

similaridades e pontos de convergência, em termos de linguagem e expressão. 

Visando alcançar os objetivos propostos no projeto, o estudo tem perfil de uma 

pesquisa básica, em que não se pretendeu a produção de um experimento, mas sim uma 

análise sobre o que foi produzido pelos agentes selecionados. É experimental, contudo, uma 

vez que não houve controle das variáveis – novos aplicativos poderiam surgir no percurso da 

pesquisa, a forma de produção de imagens instantâneas poderia mudar, novas tecnologias e 

implicações sociais poderiam se tornar evidentes – tendo cunho exploratório. De acordo com 

a definição de Gil sobre pesquisas exploratórias: 

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. (...) tem como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de instituições. Seu 

planejamento é, portanto, bastante flexível (2008, p.41). 

Embora existam ressalvas quanto à obsolescência das redes e das interfaces isoladas 

para análise aqui, o estudo é relevante na reflexão sobre a criação de novas linguagens e 

processos comunicativos que a tecnologia promove, em sua diversidade de estímulos e 

proposições.  

As fontes para encontrar dados para análise foram: bibliográfica, consistente em 

consulta a livros e obras importantes, de autores que fundamentam os fenômenos que estão 

sendo estudados; e digital, efetuada por fontes on-line, registros não autenticados 

oficialmente, como os vídeos produzidos pelas marcas escolhidas, mensagens entre usuários 

pelas redes sociais e outros dados informais. 
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As unidades de análise vieram do estudo de caso, feito pela compilação das imagens 

voláteis publicadas pelas marcas em formato de vídeos ou imagens, passados nas redes 

Snapchat e Instagram Stories. Essas foram as duas redes selecionadas para estudo, por 

contemplarem grande volume de conteúdo produzido pelo sistema de moda, cujo enfoque foi 

a linguagem multimídia, mais voltada para imagens e sons.  

Tanto o Snapchat, criado em 2011, quanto o Instagram Stories, seção do Instagram 

criada em 2016, apresentam incrível similaridade tecnológica, fator que também é discutido 

no texto, avaliando funções e propósito das marcas estarem em ambas as redes, vez que 

oferecem basicamente os mesmos recursos, tanto de criação, quanto de pós-produção e 

veiculação de postagens. Resumidamente, ambos promovem a produção de conteúdo em 

imagens ou vídeos, que duram até 10 ou 15 segundos de exibição na tela, com seu prazo de 

validade na rede de 24 horas ou de até uma visualização, impreterivelmente. Embora esteja-se 

tratando exclusivamente de fluxos informacionais da comunicação digital em tempo real, 

optou-se por não inserir o Twitter11 nas discussões, por ter baixo índice de uso pelas marcas de 

moda e por apresentar recursos textuais como prioridade em seu espaço. 

A coleta ocorreu por seis meses, de dezembro de 2016 a maio de 2017. Após essa etapa 

de levantamento e registro de dados, existiu um cruzamento de informações entre as três 

marcas e suas produções de conteúdo, para que se estipulasse um recorte de sessenta dias 

consecutivos, comuns às três marcas, que tivesse maior relevância para reflexão. 

Esse período de coleta, três vezes maior que o período selecionado para análise, se deu 

pela incapacidade de se recuperar qualquer conteúdo que tenha sido produzido há mais de 24 

horas do momento presente, garantindo, portanto, uma margem segura de captação de dados. 

Entendeu-se que sessenta dias consecutivos comporiam uma boa delimitação de espaço 

amostral, na medida em que representaram grandioso volume de postagens e significativa 

diversidade, dando substratos suficientes para o tratamento dos dados e possível 

categorização, para auxiliar nas inferências finais, objetivo principal aqui. 

                                            
 

11 O Twitter é uma rede social digital criada em 2006, na Califórnia (Estados Unidos), cujo formato assemelha-se a 

um microblog, e tem como objetivo resumir, em poucos caracteres, mensagens instantâneas do que está 

acontecendo no momento presente, disseminando informação rapidamente pela rede. É possível que o usuário 

publique mensagens em formato de texto, imagem ou vídeo. 
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Trata-se de uma pesquisa predominantemente qualitativa, pois tem como 

características: pequena amostra para análise, coleta de dados sem estruturação rígida, análise 

de dados que leve em conta as relações de conteúdo entre os vídeos e não a formulação de 

alguma inferência estatística. Posto isso, tem como foco os indicadores, e não a frequência de 

ocorrência. Houve adoção de procedimentos mais intuitivos, adaptáveis a índices não previstos 

(BARDIN, 2016). 

Os dados advieram de fontes de sistema semiaberto, ou seja, foram veiculados em 

perfis públicos das marcas, não existindo acesso restrito mediante permissão, bastando segui-

las nas redes para visualizar seu conteúdo. Partindo dessa premissa, a pesquisa alinha-se de 

acordo com exigências éticas recomendadas, mesmo não tendo autorização por escrito dos 

agentes analisados, uma vez que a publicação de dados ou opiniões em um sistema aberto ou 

semipúblico implica que os mesmos “podem ser trabalhados e divulgados pelos pesquisadores 

sem necessidade de autorização das pessoas que os originaram, ou às quais eles dizem 

respeito” (FRAGOSO, 2016, p. 21). 

Duas ressalvas precisam ser feitas, com base nessa informação, para o prosseguimento 

do estudo. A primeira concorda com a fonte de acesso que se obteve para a coleta e análise 

dos dados: não se sabe, especificamente, as intenções que as marcas tiveram ao produzir os 

conteúdos em questão. A análise promoveu a reflexão sobre o que a marca torna visível, 

publica e manifesta, disponibilizando seu conteúdo ao olhar de todos os espectadores que 

desejem consumi-lo. Posto esse objetivo, não foram realizadas entrevistas com profissionais 

dessas empresas cujas marcas foram selecionadas para estudo, por exemplo, nem qualquer 

outra iniciativa que passasse informações privilegiadas que pudessem compor um outro olhar 

perante os dados, pensando na origem genuína das postagens. 

Outra consideração processual importante a se fazer é a de que os dados foram 

analisados em separado, não se relacionando com demais produções imagéticas dessas marcas 

em suas outras redes sociais digitais ativas, ou até mesmo no Instagram, nas seções de 

conteúdo fixo. O enfoque esteve em isolar as produções efêmeras do plano de comunicação 

geral das marcas, avaliando suas existências enquanto fenômeno único. 

Os resultados provocaram hipóteses e não conclusões fechadas. A área da pesquisa 

permite abertura para diferentes interpretações do objeto recortado para análise, em vista de 

estar-se lidando com fenômenos sociais contemporâneos complexos.  
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O objetivo metodológico, finalmente, está em chegar a conclusões que promovam uma 

generalização analítica e não estatística (YIN, 2001), ou seja, a lógica de produção de imagens 

evidenciada na observação de atividades das marcas selecionadas no estudo pode ser levada 

em conta em análises semelhantes, futuramente, considerando os mecanismos de inferência 

na desocultação do conteúdo e relevando-se os aspectos específicos das produções e os índices 

quantitativos. 

O levantamento bibliográfico formulado para embasar teoricamente esta proposta de 

pesquisa buscou reunir conceitos de diferentes fontes e origens disciplinares, como 

comunicação, moda, tecnologia, filosofia, marketing e sociologia. Na tentativa de encadear de 

alguma forma inicial os conceitos da abordagem pretendida para o percurso da dissertação, 

considerou-se que as dinâmicas sociais foram alteradas na medida em que as definições de 

tempo e espaço se relativizaram.  

A globalização, a aceleração dos processos da indústria, do comércio e das 

comunicações, os avanços tecnológicos e as novas lógicas de consumo, entre outros fatores 

reunidos, deram base para a definição de modernidade líquida (BAUMAN, 2001). A inteligência 

coletiva (LEVY, 2015) entrou em questão por ser uma forma de relacionar ideias evidenciadas 

pelo ciberespaço, como colaboração, inconsciente coletivo, comunicação em rede, acesso a 

informações diversas e construções sociais. 

Para que a comunicação em rede fosse analisada do ponto de vista estrutural e 

dinâmico, Raquel Recuero (2014), entre outros pesquisadores da universidade Unisinos, propôs 

ricas reflexões sobre relacionamento entre os atores sociais nas redes sociais digitais, 

considerando processos de cooperação, competição e conflito. 

Considerando o posicionamento dos atores sociais nas interações digitais, é possível 

inferir sobre aspectos comportamentais característicos nos espaços intersticiais de 

comunicação, presentes nas camadas de hibridações que criamos ao experimentar a vivência 

do espaço físico aliado ao espaço virtual, através das mediações tecnológicas e dos novos 

aparelhos que aprimorem nossas capacidades corpóreas, com o objetivo de estender a 

existência humana para além das limitações biológicas pré-estabelecidas pela natureza. A 

sensação de ubiquidade que essa dinâmica apresenta ao sujeito social contemporâneo via 

imagens voláteis, que agora são possíveis de serem produzidas em questão de segundos, é 

inerente à comunicação digital. Esses conceitos foram abordados de acordo com as obras 

Comunicação ubíqua e A ecologia pluralista da comunicação, de Lucia Santaella. 
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No intuito de refletir sobre mais consequências dessas novas dinâmicas de comunicação 

e produção de linguagem, os conceitos de visibilidade midiática (a necessidade dos atores 

sociais estarem em evidência para serem lembrados e cultuados) e existência em tempo real 

(a nova condição humana perante os espaços tecnológicos) ambos de Eugênio Trivinho (2012), 

puderam contribuir bastante no enredo teórico pretendido.  

Para se pensar a mediação tecnológica que os dispositivos inteligentes executam na 

comunicação interpessoal, utilizando-se de imagens numéricas, foram levantadas as principais 

questões propostas por Vilém Flusser. 

Lidando com a ideia de sistema de moda como um fenômeno efêmero, constitutivo de 

questões sociais, comportamentais e de linguagem, e com a questão do hiperconsumo 

contemporâneo, tanto de bens materiais quanto de imagens virtuais, o filósofo francês Gilles 

Lipovetsky também foi consultado para discussões, em que foram contempladas algumas das 

suas publicações principais, A cultura mundo e A estetização do mundo. 

Além dos autores consultados para a formulação do discurso teórico da pesquisa, foram 

pesquisados Lev Manovich, Janet Murray, Jonah Berger, Nicolas Bourriaud, Néstor García 

Canclini, Jacques Rancière, Marcel Danesi, Guy Debord, Erick Felinto, Pollyana Ferrari, Suzana 

Avelar, Marcus Bastos, Giselle Beiguelman, Martin Hand, Henry Jenkins, André Lemos, Pierre 

Lèvy, Clay Shirky, entre outros. O enfoque da presente fundamentação teórica esteve em 

avaliar as novas formas de comunicação e o reflexo deixado, tanto na organização social quanto 

nas práticas de consumo, e de que forma a produção de conteúdo e as imagens em si estão 

sendo reprogramadas, visando novos objetivos estéticos e sinestésicos. 

Após a definição da estrutura teórica do projeto, detalhada acima, foi elaborada uma 

pesquisa aprofundada de estado da arte, focada na revisão de literatura, para compreender o 

contexto acadêmico do que estava sendo pesquisado até o desenvolvimento desta pesquisa, 

compilando-se pesquisas semelhantes ao que se pretendeu. Com esse mapeamento, foi 

possível coletar dicas de bibliografia, estudar sobre as metodologias aplicadas em cada caso, 

verificar se a pesquisa teve um fator de ineditismo ou se foi apresentada como corriqueira, 

entre outros parâmetros gerais, enriquecedores à análise em decorrência. Houve uma coleta 

relevante de trabalhos acadêmicos, mas não foram encontrados trabalhos que diretamente 

dissessem respeito ao objeto de estudo contemplado aqui.  
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Foram elencadas três queries12 de busca, via Google Acadêmico, pesquisadas entre 26 

de junho a 03 de julho de 2017. As queries foram: “imagens voláteis”, “instagram stories” e 

“tudonotitulo: Snapchat”. A seguir, há as considerações principais de cada busca e, no Apêndice 

I, estão compilados todos os dados descobertos nessa seção. 

 

Query 01 – “imagens voláteis” 

A primeira query de busca para esta revisão de literatura foi elaborada com base no 

conceito principal que caracteriza os dados coletados na pesquisa: imagens voláteis. Posta 

entre aspas no campo de busca, visando ser identificada como uma expressão única, obteve 

51 resultados, sendo que, após analisados individualmente, foram selecionados 13 deles, para 

estudo aprofundado. A coleta desses resultados excluiu: citações e patentes, trabalhos que 

envolvessem formação educacional, sexualidade, aprendizagem, teatro, Direito, Arquitetura, 

literatura e sustentabilidade. Em contrapartida, foram usados como critérios de inclusão os 

textos que envolvessem discussões sobre imagens, sensorialismo, comunicação e Instagram. 

Ao todo, considerando os 13 resultados válidos, dois se destacaram. 

Um dos estudos que chamou atenção nesta coleta foi a dissertação de mestrado de 

Bruna Angélica Pelicioli Riboldi, da Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas, cujo título é O Instagram como espaço de construção de cidades imaginadas: o Rio 

de Janeiro como cidade virtual. Utilizando-se de um estudo de caso sobre as representações 

que os usuários do Instagram dão à cidade supracitada, a autora retrata elementos de 

inteligência coletiva e aborda signos comuns, aprendidos culturalmente, que caracterizam o 

lugar que se deseja representar. Ao marcar tags de geolocalização13, o usuário que elaborou 

determinada mensagem a insere em um grupo de outras mensagens, feitas por outros usuários 

da rede, que também desejaram fotografar ou filmar o Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo 

que evidencia dois lados de uma representação de um lugar: existem predefinições sociais que 

nos fazem associar alguns signos ao RJ mas, há também, um caminho reverso, que permite que 

o espectador crie novos contextos aos lugares em que habita e representa, dando novas 

                                            
 

12 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

13 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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significações àquilo que vê, unindo, ainda, seu conteúdo aos de demais espectadores que 

desejaram retratar o lugar e marcaram suas mensagens com as mesmas tags. 

Outro trabalho a ressaltar é o artigo de Rafael Bianchi Silva, publicado em 2015 na 

revista Athenea Digital, cujo título é O conceito de líquido em Zygmunt Bauman: 

contemporaneidade e produção de subjetividade. Em poucas páginas, o autor conseguiu 

explicar detalhadamente a teoria de modernidade líquida de Bauman (2001), com exemplos 

práticos e referenciando o autor em suas citações, por toda a extensão do texto. Essa 

conceituação trazida por Bauman foi utilizada em grande importância no estudo que aqui se 

desenvolve, para auxiliar o entendimento do contexto social contemporâneo que vivemos, 

preparando o espaço para recebermos as novas tecnologias e aceitarmos, tanto quanto 

utilizarmos com naturalidade, as novas redes sociais digitais de conteúdo efêmero. 

 

Query 02 – “instagram stories” 

A segunda busca contou com 134 trabalhos indexados, em que foram excluídos aqueles 

que estavam escritos em espanhol, russo ou grego, e também os que se referiam a assuntos 

não relacionados à pesquisa maior, como alimentos orgânicos, sexualidade, política, educação 

escolar, ferramentas de aprendizado por alunos, ética no trabalho, entre outros menos 

expressivos em quantidade de aparição. Foram selecionados para análise os trabalhos que 

apresentaram temática relacionada a marketing, efemeridade, marcas, Instagram Stories, 

comportamento, comunicação. Após essa filtragem, fechamos em 11 estudos finais. 

Uma pesquisa da Faculdade de Comunicação Social, da Universidade de Brasília, 

chamou atenção entre o grupo coletado. Tratou-se da monografia de Maria Luiza Fialho de 

Lima Simões, cujo título era: Sou visto, logo existo: uma análise comparativa dos espetáculos 

do Instagram, Instagram Stories e Snapchat. Apresentado em 2016, o estudo contou com 

estudo de caso de 10 influenciadores digitais, para que fossem analisadas suas produções 

nessas redes, tentando reconhecer padrões e refletir sobre motivos e mensagens de cada 

ativação. Um fator instigante do estudo foi a aproximação teórica e de recursos de análise que 

ele apresentou em relação à dissertação que aqui se insere, demonstrando um caminho 

semelhante de pesquisa e questionamento. 

Outra produção diferenciada que se apresentou nessa busca foi a dissertação de Marina 

Amâncio, do Departamento de Informática e Mídia, da Uppsala Universitet, defendida em 

2017, cujo título era: Put it in your story: digital storytelling in Instagram and Snapchat stories. 
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Apresentando estudos de caso, a autora buscou comparar as mensagens postadas em ambas 

as redes, a fim de entender as estruturas de narrativas que os usuários postavam como mídia, 

discutindo sobre a função social das stories, seja em uma rede ou em outra, de acordo com a 

intencionalidade da postagem, a expectativa de visualização que a rede tem ao acessar esse 

tipo de conteúdo, entre outras citações sobre aspectos visuais. 

 O terceiro trabalho que se sobressaiu perante o grupo foi a dissertação: Nostalgia for 

the present: digital nostalgia and mediated authenticity on Instagram. Defendida por Phuong 

Thao Nguyen em 2017, pelo Departamento de Estudos de Mídia, da Stockholm University, a 

pesquisa compilou estudos sobre o Instagram Stories e Instagram Live (abrangendo conteúdo 

efêmero que se apaga em um dia e conteúdo ao vivo, transmitido no mesmo instante em que 

é captado), para pensar sobre a necessidade contemporânea que apresentamos de fotografar, 

mesmo que essa atividade não gere registros duradouros posteriormente, haja vista a 

efemeridade da rede escolhida para essas produções. 

 

Query 03 – tudonotitulo: Snapchat 

A terceira query dessa revisão de literatura buscou os trabalhos que envolvessem 

Snapchat no título das publicações, tendo-o, assim, como foco principal. Foram encontrados 

186 trabalhos, sendo que, após passarem pelos critérios de exclusão e inclusão, de acordo com 

a estratégia de coleta desta pesquisa, fechamos em 18 estudos.  

Para a seleção dos trabalhos, houve preferência por produções que abordassem o 

aplicativo pelo viés do comportamento, do marketing, da comunicação, do comparativo entre 

outros aplicativos e dos novos processos que ele engendra, na medida em que disponibiliza 

uma comunicação digital efêmera aos seus usuários, inseridos nessa rede em particular. Foram 

descartados os trabalhos que focaram em conteúdo político, jornalístico, eleitoral, assim como 

textos que já tivessem aparecido em outras queries, e textos que estivessem redigidos em 

russo, espanhol e japonês. 

Cabe destacar aqui quatro trabalhos, pela relevância que apresentaram, quando 

comparados ao objetivo desta dissertação. O primeiro tem o título Building acquaintance 

brands via Snapchat, escrito por Hermant C. Sashittal e mais três autores, da Kelley School of 

Business, na Indiana University. Trata-se de um artigo, elaborado em 2016, para discutir sobre 

o potencial do Snapchat, com foco em suas características que podem, estrategicamente, 

agregar marcas em sua rede e colaborar, enquanto ferramenta e canal de comunicação. 
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Também publicado em 2016, o segundo estudo que chamou atenção foi um artigo que 

compôs o Intercom, em encontro nacional, cujo título é Snapchat: o imediatismo imagético e 

os laços afetivos. Escrito por Cauê de Souza Rebouças e José Eugenio de O. Menezes, o texto 

aborda as especificidades do aplicativo, enquanto comunicação efêmera, para relacionar com 

conceitos de reprodutibilidade técnica imagética e hipertrofia visual, discutindo as implicações 

dessas evidências, no contexto social atual, para os usuários desta rede. 

Ainda considerando o Intercom, mais um artigo ganhou destaque nas buscas desta 

query, contemplando o panorama das marcas no Snapchat, em relação à mídia publicitária, ao 

marketing, ao relacionamento com espectadores e ao engajamento dos mesmos, 

potencializando-os de usuários descompromissados da rede para público consumidor de 

conteúdo das marcas que os selecionam para se comunicarem. Publicado por José Xavier, o 

artigo tem o título Snapchat: uma plataforma ascendente na promoção, relacionamento e 

engajamento entre marcas e usuários. 

Por fim, o quarto trabalho desta query que veio ao destaque foi o artigo Media, meaning 

and context loss in ephemeral communication, publicado em 2017 por Luiz Henrique Cavalcanti 

e mais três autores, no veículo CSCW2017. Essa produção reflete sobre a mudança das mídias 

sociais, na medida em que antes apresentavam obrigatoriamente um conteúdo linear e fixo, 

para possibilitar a revisitação do usuário em diversos conteúdos, e atualmente se expressam 

em conteúdos efêmeros, que objetivam o momento presente e seus impactos imediatos.  
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2 COMUNICAÇÃO VIA PRODUÇÕES EFÊMERAS 

Para dar início aos estudos sobre o tema selecionado, este capítulo é dedicado a 

compilar conceitos importantes sobre o panorama contextual tecnológico que permeia a 

sociedade contemporânea, expondo suas imbricações e consequências. Alguns dos pontos 

principais levantados foram: as reflexões sobre tecnologia e seu papel nas relações 

interpessoais, a aceleração do tempo, a quebra de barreiras no espaço, a globalização, a fusão 

de aspectos globais e locais, a comunicação em rede, a predileção pela comunicação por 

imagens digitais, as possibilidades que as redes sociais digitais dão aos seus usuários e, ainda, 

o sistema de moda e seu funcionamento similar às imagens principais da dissertação, quando 

relacionada a eterna busca pelo novo. 

A primeira seção do capítulo aborda dinâmicas tecnológicas e suas imbricações na 

sociedade contemporânea. A segunda é dedicada ao entendimento dos processos 

comunicativos por imagens digitais, ressaltando as técnicas de apresentação hipertextual e 

multimídia. Já na terceira, são abordados fatores determinantes para a criação de narrativas 

digitais, exaltando sua importância na agregação de dados informacionais. Além disso, 

compreende reflexões sobre o sistema de moda, na tentativa de entender sua lógica principal 

e de trazê-lo constantemente para reflexão no que concerne a produção inflacionária de 

imagens novas.  

Finalmente, o capítulo é encerrado com a quarta seção, que detalha o objeto de estudo, 

ou seja, as redes sociais digitais e as marcas aqui abordadas, para que o estudo de caso de suas 

atuações sirva de embasamento para inferências teóricas posteriores. Há a definição de 

imagens voláteis e a apresentação das interfaces dos aplicativos contemplados, bem como a 

relação de recursos que cada programa promove, entre produção e veiculação das imagens 

que incentiva seus usuários a criarem e comunicarem. 

 

 

2.1 Dinâmicas tecnológicas contemporâneas 

A tecnologia tem obtido avanços significativos na atualidade, principalmente sob o viés 

sociocultural, impulsionando o desenvolvimento de novos dispositivos e de sistemas. O foco 

desse trabalho é a mediação das relações interpessoais, via comunicação digital. Esta mediação 



33 

 

está demasiadamente incorporada nas dinâmicas da sociedade contemporânea, o que 

propulsiona reflexões sobre a forma como temos vivido e nos relacionado, associando a 

estruturação comunicacional vigente a percepções multifacetadas, organizadas em rede. 

Indivíduos de diversas localidades têm acesso à internet e às tecnologias que os ligam a um 

universo totalmente conectado, possibilitando trocas de informações em tempo real. 

A comunicação digital é dada em rede, construindo ambientes virtuais interconectados, 

cuja estrutura se assemelha a uma teia, ou seja, uma rede que reúne complexos comunicativos, 

apresentando nós (ligações, cruzamentos entre as linhas) e suas conexões (percurso que uma 

comunicação faz entre um nó e outro). Os nós são os agentes da comunicação, sejam 

enunciadores ou enunciatários, e as linhas são as trocas informacionais estabelecidas pelos 

agentes, conectando-os entre si. As redes podem ser equiparadas a construções vivas, em 

constante adaptação e mudança formal, transformando e recriando ligações para expandir-se 

e consolidar-se cotidianamente, pois “parte de sua força está na habilidade de se fazer e 

desfazer rapidamente” (DUARTE, 2008, p.157). 

A criação de ambientes virtuais, embasada na referida tecnologia desenvolvida, pode 

ser chamada de ciberespaço. Ao mesmo tempo em que se digitalizam dados, imagens, 

mensagens e sons diversos, que uma vez foram produzidos em ambientes off-line, começa-se, 

também, a produzi-los automaticamente, diretamente via fontes digitais, criando “um 

ciberespaço mundial no qual todo elemento de informação encontra-se em contato virtual com 

todos e com cada um” (LÉVY, 2015, p.11). 

Dadas as estruturas complexas e regenerativas vivenciadas atualmente, a modernidade 

líquida é um conceito que enreda novos olhares para as noções de tempo e de espaço, 

imprescindíveis de serem revisitadas, interpretando o contexto contemporâneo e como dirigiu 

para essas modificações. Expressão cunhada por Zigmunt Bauman (2001), o termo se apropria 

de conhecimentos físicos para metaforizar o que é percebido intangivelmente. Enquanto o 

sólido é rígido, pouco mutável, não se mistura com outro sólido sem que haja uma interferência 

que o amoleça de alguma forma, seguindo um formato bem definido e separado, o líquido, em 

contrapartida, é símbolo de fluidez, de redefinição constante de sua forma, sempre em 

dependência do vasilhame em que é colocado, dando margem para se misturar com outras 

substâncias facilmente.  

A partir dessas definições, acredita-se que a sociedade contemporânea, como um todo, 

vivencia o estado físico líquido, simbolizando “uma arquitetura desmaterializada, dançante, 
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difícil, etérea, temperamental, transmissível a todas as partes do mundo simultaneamente, só 

indiretamente tangível, feita de presenças sempre mutáveis, líquidas” (SANTAELLA,2007, p.17). 

Para embasar a linha de transferência entre modernidades, uma das diretrizes de 

raciocínio que Bauman usa é a divisão em três eras sociais, ao longo da história da sociedade. 

A era do wetware, caracterizava o momento da vivência em sociedade quando a distância era 

sinônimo de tempo e o tempo era calculado de acordo com a distância de se chegar até o 

destino pretendido. Os deslocamentos eram dificultados, pela falta de qualquer 

desenvolvimento tecnológico que aprimorasse a cultura antiga de carroças e caminhadas a pé, 

e a comunicação somente acontecia in loco, quando todos os integrantes da conversa 

estivessem reunidos em um mesmo local físico.  

Com o início do desenvolvimento tecnológico, fomos transferidos para a era do 

hardware, graças à Revolução Industrial e suas invenções que otimizaram nosso tempo e 

reduziram distâncias, com a inserção de automóveis e da imprensa em nosso cotidiano, 

inaugurando cadeias produtivas em ritmo industrial, entre outros desenvolvimentos nesse 

sentido. Porém, ainda havia uma dependência do dispositivo tecnológico fixo, material, que era 

utilizado para aprimorar a dinâmica das relações. 

Foi a partir da criação de inteligências programadas, decorrentes dos avanços dos 

hardwares, que desponta ao que se vivencia atualmente, ao olhar de Bauman, como a era do 

software, relativizando completamente as noções de tempo e de espaço, pois a distância física 

não é um fator que muda as relações interpessoais, não oferecendo barreiras que limitem a 

comunicação, e o tempo está extremamente acelerado, dada a rapidez nos processos 

comunicativos que as redes promovem, apenas respeitando o consumo mínimo que a 

tecnologia ainda precisa, em termos de processamento de dados digitais e desenvolvimento 

de tarefas previamente programadas. 

Qualquer informação produzida localmente, uma vez em rede, torna-se acessível 

globalmente, na medida e que o ciberespaço conecta os computadores (interpretados, neste 

caso, como quaisquer dispositivos tecnológicos inteligentes, com acesso à Internet), 

possibilitando a comunicação e a troca de dados entre eles, independentemente da localização 

dos agentes ao redor do mundo. 

A produção dos dados, em termos de conteúdo, continua levando em consideração as 

características locais, a propriocepção dos agentes comunicadores e de seus contextos 

diretamente relacionados, e por isso, torna-se instigante perceber essa dualidade conceitual 
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do ciberespaço pois, ao entrar em contato com a rede, enquanto “o corpo mantém a 

propriocepção de sua existência carnal no espaço em que existe, de outro lado, as interfaces 

transportam o aparato sensorial e perceptivo aumentado do corpo para uma jornada imersiva 

em um mundo espectral” (LEMOS e JOSGRILBERG, 2009, p.126).  

A comunicação em rede pode significar uma liberdade de expressão que permite que o 

indivíduo circule intensamente por espaços que antes não conseguiria, interpretando que “a 

materialidade do corpo teria virado um entrave a ser superado para se poder mergulhar 

livremente no ciberespaço e vivenciar o catálogo completo de suas potencialidades” (SIBILIA, 

2015, p.95). Independentemente desse viés percebido, ainda é preciso considerar o contexto 

local em que os dispositivos tecnológicos se situam, pois é nessa dimensão que ocorre a 

produção de dados que agentes elaboram, para que posteriormente articulem dados em rede.  

A tecnologia promove uma extensão nos corpos humanos, a fim de fazê-los capazes de 

alcançar maiores distâncias e potencializá-los para novas experiências, mediando encontros 

interpessoais, tendo como base, ainda, o corpo materializado. A dinâmica de extensões 

comunicativas encontra-se em um cenário glocal, ou seja, na confluência dos aspectos globais 

com os locais das produções de conteúdo, equivalendo a um entrelaçamento “entre o contexto 

concreto de exercício da experiência cotidiana (ponto de acesso / recepção / retransmissão / 

irradiação comunicativa) e o universo áudio/visual das redes em tempo real, em âmbito 

regional, nacional ou internacional” (TRIVINHO, 2012, p.13). 

Os dispositivos tecnológicos, responsáveis por proporcionar a comunicação em rede 

contemporânea, agregam recursos que permitem capturar os dados de geolocalização e 

presença espacial de seus usuários, além de conectá-los e oferta-los uma série de dados em 

rede. Esses aparatos, celulares smartphones, tablets, wearables em geral, tornam-se sensíveis 

ao contexto em que se inserem, convergindo as redes móveis de telecomunicação com o 

sistema de posicionamento global (GPS), que, aliados às interfaces interativas oferecidas, “vem 

expandindo o potencial das tecnologias midiáticas, propiciando a comunicação e a interação 

entre indivíduos em movimento que, durante todo o tempo, estão conscientes do lugar que 

cada um ocupa no espaço” (SANTAELLA, 2010, p.120). 

A globalização e suas consequências são vividas intensamente e relativizam as barreiras 

espaciais, misturando os fluxos informacionais. Como resultado, evidencia-se a hibridação 

cultural, comentada conforme Canclini: 
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(...) Se já não há uma Ordem coerente e estável, se a identidade de cada grupo não 

se relaciona com um único território mas com múltiplos cenários, nem a história se 

dirige rumo a metas programáveis, as imagens e os textos não podem ser senão 

reunião de fragmentos, collages, “mescla irregular de texturas e procedências que se 

citam umas às outras disseminadamente”. (CANCLINI, 2015, p.370). 

Indo além da distinção entre universos on e off-line, refutando a definição de que se 

tratam de frentes distintas, acredita-se atualmente na ideia de que o indivíduo se situa em 

espaços que mediam as relações duais, cada vez menos separáveis, já que a dimensão digital, 

por exemplo, vive em função dos parâmetros da dimensão espacial, e, percorrendo o caminho 

inverso, a dimensão espacial também é modificada e reorganizada de acordo com a 

interferência que a dimensão digital aplica sobre ela. Sobre esses espaços híbridos, também 

chamados de intersticiais, no caso, Santaella complementa com a ideia de que “são, acima de 

tudo, espaços móveis, isto é, espaços sociais conectados e definidos pelo uso de interfaces 

portáteis como os nós da rede” (SANTAELLA, 2010, p.94). 

Ao mesmo tempo em que a realidade off-line é uma constante, tendo um papel básico, 

desde os primórdios da existência humana, a realidade on-line não mais se separa dela, estando 

completamente envolvida e conectada a todas as instâncias cotidianas. Sendo assim, é plausível 

afirmar que o “crescimento dos espaços eletrônicos não está se dirigindo para a dissolução das 

cidades, dos corpos, do mundo físico, mas para a intersecção do físico com o virtual. (FELINTO, 

2012, p.41). O digital não é visto como substituto do físico, mas como nova camada de 

complexidade à realidade.  

Simultaneamente às interações que um indivíduo realiza em ambientes off-line, 

também tem acesso àquelas que seus avatares digitais (representações de si nas redes) estão 

desenvolvendo, por estar em contato com a rede o tempo todo, conectado com aparelhos 

tecnológicos que o acompanham cotidianamente, instituindo seu caráter social ubíquo. Sobre 

a ubiquidade, Santaella explica que “presença e ausência intercambiam-se, sobrepõem-se em 

um mesmo espaço, gerando a vivência da ubiquidade: estar lá de onde me chamam, e estar 

aqui, onde sou chamado, ao mesmo tempo” (2007, p.236). 

Os dispositivos tecnológicos assumem diversas formas e rodeiam o sujeito social que 

tem acesso a eles de diversas formas. Celulares smartphones, smartwatchs, tablets, aparelhos 

GPS, iPods, minicomputadores, notebooks e smart tvs, são alguns dos exemplos de aparelhos 

com telas, que possibilitam o acesso aos dados produzidos em rede, dando margem para que 
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o usuário também alimente os canais com seus próprios dados, efetuando uma troca 

informacional valiosa, frente aos novos objetivos da comunicação contemporânea das mídias. 

Sobre a cobertura tecnológica que rodeia a sociedade contemporânea, em movimentos 

sincrônicos, globais e programados, tendo uma interface generalizada, pode-se afirmar que se 

trata de uma dimensão social chamada ecranosfera, pois percebe-se “a tela como polo-reflexo, 

como referencial primeiro capaz de dar acesso ao mundo, às informações, às imagens” 

(LIPOVETSKY, 2009, p.297). 

Além da mobilidade digital, em que um agente pode deslocar-se na rede 

independentemente de onde esteja fisicamente, existe também a mobilidade física, o que 

confunde os limites entre presença e ausência, antes claramente evidenciados nas sociedades 

tradicionais. Com os avanços tecnológicos, um computador, enquanto maquinário de 

inteligência informacional, não precisa mais estar atrelado a uma localização fixa no espaço. As 

tecnologias móveis seguem, aleatoriamente, o percurso que seu usuário faz. Isso afeta 

diretamente nos parâmetros de mobilidade, pois “a ubiquidade destaca a coincidência entre 

deslocamento e comunicação, pois o usuário comunica-se durante seu deslocamento” 

(SANTAELLA, 2010, p.17). 

Com essa constatação, pode-se entender que a comunicação, formada nas dinâmicas 

até aqui expostas, apresenta-se de forma ubíqua, pois o indivíduo contemporâneo está se 

relacionando mediante duas vivências, dividido entre interações digitais, imerso no 

ciberespaço, porém considerando as interações locais, que ocorrem fora da rede.  

 

 

2.2 Processos comunicativos nas redes sociais digitais 

A comunicação digital está completamente atrelada às redes sociais digitais. Esses 

ambientes digitais específicos pressupõem a criação de avatares dos agentes que ali interagem, 

gerando sua existência através da mediação tecnológica que o computador possibilita, entre 

indivíduos. Raquel Recuero, ao exemplificar as mudanças sociais que a internet trouxe, ressalta 

que a mudança mais significativa, que dá autonomia e consciência social aos agentes, é a 

consciência de que nossa comunicação é mediada por computadores: 

(...) é a possibilidade de expressão e sociabilização através de ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador (CMC). Essas ferramentas proporcionaram, 
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assim, que atores pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros atores, 

deixando, na rede de computadores, rastros que permitem o reconhecimento dos 

padrões de suas conexões e  visualização de suas redes sociais (RECUERO, 2014, p.24). 

A partir do momento em que a comunicação interpessoal é facilitada, dada a tecnologia 

que enreda o cotidiano humano, novas mídias sociais digitais são criadas, permitindo diferentes 

apropriações desses dispositivos presentes, agora, em fluxos sociais mais intensos. As imagens 

digitais representam o conteúdo mais utilizado nesse tipo de comunicação mediada, 

compondo a maioria dos dados em rede, sendo imagens estáticas, gifs ou vídeos.  

A prática de se comunicar por meio da mediação de imagens representa uma forma 

humana de tentar traduzir o mundo, conforme Flusser exemplifica, pois elas “transmutam o 

mundo em cena, transferem-no para a superfície. A fotografia é a inauguração de um tipo novo 

de imagem, a imagem técnica ou tecnoimagem” (2011, p.10). Diferentemente das imagens 

produzidas desde o início da história humana até antes do início da democratização da internet, 

as imagens pós-internet apresentam alguns fatores que somam complexidades às dinâmicas 

precedentes. 

A complexificação advém da manipulação de dados que o computador consegue inferir 

principalmente sobre as imagens digitais, pois estas são um compilado de números binários, 

pulsando em rede. O aspecto formal de uma imagem é uma de suas dimensões, apenas a 

dimensão final, que gera sua visualidade; seu caráter essencial refere-se aos códigos que ela 

detém, para ser interpretada por aparelhos tecnológicos e viajar no ciberespaço, em fluxos 

comunicativos constantes. O resultado imagético da comunicação fica à mercê do programa 

do software usado nesse intermédio, pois computadores mudam dados de forma sistemática, 

manipulando símbolos abstratos, assim como palavras, números, equações ou demais dados14 

(LOGAN, 2000, p.120).  

Um ponto a ressaltar refere-se a não neutralidade da tecnologia. Embora ela permeie o 

cotidiano, em prol da facilitação e automatização do processo de comunicação entre agentes 

                                            
 

14 Livre tradução do trecho: “The computer may be regarded simply as a device for the automated processing, 

storing, retrieving, organizing, and communicating of information. It basically manipulates abstract symbols, 

whether they are words, numbers, equations, or database. Computers change inputs into outputs in a systematic, 

reliable, and relatively rapid manner”. 
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sociais, deixa características remanescentes, alterando processos, reflexos provenientes de sua 

inserção nos contextos comunicativos. Ao mesmo tempo em que a tecnologia é usada para 

otimizar atividades, traz consigo diversas consequências que alteram predefinições de diversos 

tópicos. 

Flusser (2007) compara o desenvolvimento tecnológico e sua implantação nos 

processos sociais com o contragolpe de uma alavanca. Metaforicamente, o autor explica que, 

enquanto o indivíduo cria um aparato tecnológico para imitar o comportamento humano, 

otimizando o processo de alguma forma, esse mesmo aparato, uma vez consolidado, modifica 

este comportamento em resposta, deixando-nos dependentes das nossas criações, na origem 

de um vínculo circular espiral, que aponta para novas ideias, sempre retornando para seu 

referencial inicial, em estágio mais avançado. O autor complementa: 

Imitamos os nossos imitadores. (...) Atualmente, esse contra-ataque das máquinas 

está se tornando mais evidente: os jovens dançam como robôs, os políticos tomam 

decisões de acordo com cenários computadorizados, os cientistas pensam 

digitalmente e os artistas desenham com máquinas de plotagem. Por conseguinte, 

toda futura fabricação de máquinas também deverá levar em conta o contragolpe da 

alavanca. (FLUSSER, 2007, p.49). 

Em resumo, a informação está à mercê do programa utilizado. As imagens podem ser 

manipuladas, de acordo com a tecnologia aplicada para produzi-las e interpretá-las. Essa 

consciência traz relevância aos estudos de tecnologia, os quais precisam analisar os suportes 

empregados, suas características intrínsecas, para considerá-las como parâmetros de análises 

dos conteúdos enquanto resultados obtidos.  

Para além da comunicação digital, essa é uma característica que envolve as lógicas de 

mídias como um todo, pois “a cultura é crescentemente simulacional no sentido de que a mídia 

sempre transforma aquilo de que ela trata, embaralhando identidades e referencialidades” 

(SANTAELLA, 2007, p.92). 

Seguindo o raciocínio de construção de redes, os fluxos de informação transitam nos 

ambientes digitais por meio de hipertextos, ou seja, mensagens que permitem ao espectador 

a livre navegação pela internet, direcionando-o para novos caminhos, a partir de estímulos 

iniciais que ele tenha dado.  

Cada espectador interage com o conteúdo da rede, traçando seu próprio caminho, 

rumo a novos conteúdos, que se apresentam sempre interligados nesses espaços. Os 
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hipertextos, portanto, poderiam seguir a ideia de rizomas, apoiando-se em uma lógica de 

crescimento orgânica e caótica, “em que não precisa seguir hierarquia de informação, e é 

interceptado e ramificado pela contaminação em diversos meios, de forma que todos os 

extremos, meios e entradas funcionem como uma comunicação em rede” (FERRARI, 2016, 

p.75). 

Não são somente textos que integram a função de hiperlinks. Os conteúdos multimídia 

(agregadores de som, imagem, vídeo, gifs) também colaboram para essa formatação de 

conteúdos hipermidiáticos, cuja composição gerará uma unidade multimídia circulando em 

rede, como um hiperlink, como chave para o acesso a novos conteúdos de acordo com o input 

específico do usuário. Explicando o termo, Santaella pontua: 

(...) a hipermídia é constituída pela hibridação de linguagens, processos sígnicos, 

códigos e mídias. Essa é a sua parte multimídia. A parte hiper se realiza devido a sua 

capacidade para armazenar informações que se fragmentam em uma multiplicidade 

de partes dispostas em uma estrutura reticular (SANTAELLA, 2013, p.198). 

Sintetizando essas circunstâncias, é possível falar-se de convergência das mídias digitais, 

em que existe a união de dados textuais, audiovisuais, telecomunicativos e informáticos, na 

medida em que todas as frentes que antes agiam em separado, por inabilidade de um suporte 

que pudesse compô-las juntas, atualmente expressam-se em conjunto, mediadas por 

hardwares e softwares, trazendo o recurso agregado da telefonia e dos satélites (quando 

encontra-se em telefones móveis, por exemplo), convergindo mídias imagéticas e textuais. 

Essa convergência, somada à autonomia detida pelo usuário da tecnologia, ao 

programar seu próprio caminho na rede, facilita a criação de uma linguagem hipermidiática 

que “é própria das redes em que texto, som, imagem, sinais e símbolos convivem em uma 

mescla dinâmica e complementam-se na tarefa solidária para a criação de sentidos acionados 

pela interação do usuário” (SANTAELLA, 2010, p.81). 

Embora tenha imensa influência nos processos comunicacionais que se insere, a 

tecnologia mediadora de comunicação digital deve ser transparente, para que seja bem-

sucedida, pois, assim, “deixamos de ter consciência do meio e não enxergamos mais a 

impressão ou o filme, mas apenas o poder da própria história” (MURRAY, 2003, p.40).  
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2.3. Criação de narrativas digitais  

Com o volume informacional imenso e em constante crescimento, impossível de ser 

decodificado por completo por um indivíduo, tornou-se necessário o desenvolvimento de 

mecanismos que conseguissem enredar os dados gerados, em prol de uma organização que 

fizesse sentido e que se apresentasse claramente aos usuários da rede. Existem várias 

possibilidades, que permeiam métodos de associações, como tentativas de agregação de 

fontes e formas de organizar conteúdos linearmente. Todos os dados gerados são 

memorizáveis e arquiváveis tecnologicamente, mas, mesmo assim, podem se esconder e se 

posicionar inacessivelmente, pela desordem ou pela dificuldade de uma busca específica. 

A construção de narrativas, a partir desses dados, ajuda na experiência do usuário das 

redes, gerando um senso de contexto, subtraindo obstáculos na comunicação, preparando o 

caminho para uma jornada que priorize um conteúdo memorizável pelo espectador, 

facilitando, por fim, sua compreensão15 (RUSHKOFF, 2013, p.13).  

Esse recurso de agregação de dados é um mecanismo cognitivo primário, desde os 

primórdios previsto em toda existência humana, assim como o conceito de redes sociais. A 

diferenciação, porém, está na escala e na velocidade de suas ocorrências, na medida em que 

as narrativas são desapropriadas de estórias que antes eram exclusivamente culturais, para 

abrangerem discursos de empresas, marcas, instituições mercadológicas. As redes sociais 

tornaram-se digitais, aumentando seu alcance e disseminação exponencialmente. 

Sendo assim, ao unir dados em narrativas, ou seja, estórias que formem um sentido pela 

união de dados relacionáveis, investe-se “na criação de um rizoma onde o que importa é o 

desenrolar da narrativa e as novas formas de histórias que possam surgir a partir do 

compartilhamento múltiplo” (FERRARI, 2015, p.68).  

Analogamente ao zapping da televisão (troca de canais deliberada, feita pelos 

espectadores detentores de controle remoto desses aparelhos), é possível relacionar esse tipo 

                                            
 

15 Livre tradução para a citação: “Experiencing the world as a series of stories helps create a sense of context. It is 

comforting and orienting. It helps smooth out obstacles and impediments by recasting them as bumps along the 

way to some better place – or at least an and to the journey”. 
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de escolha à manipulação de dados digitais que o próprio usuário consegue fazer, por meio da 

seleção do que deseja ter acesso, da preferência por receber determinados conteúdos em 

relação a outros, e, portanto, da curadoria que faz perante os dados em que é impactado na 

rede em que se envolver.  

O usuário, antes mero espectador, é ativo e elabora seu próprio conteúdo de 

entretenimento. Conforme pontua Flusser, tendo como parâmetro a dinâmica da televisão, na 

década de 1990: 

(...) o papel de um espectador de TV num futuro próximo. Ele terá à sua disposição 

um videocassete com fitas de vários programas. Estará apto a mesclá-los e a compor, 

assim, seu próprio programa. Mas poderá fazer ainda mais: filmar seu programa e 

outros na sequência, inclusive filmar a si mesmo, registrar isso numa fita e depois 

passar o resultado na tela de sua TV. Ele se verá, portanto, em seu programa. Isso 

significa que o programa terá o começo, o meio e o fim que o consumidor quiser 

(dentro das limitações do seu videocassete), e significa também que ele poderá 

desempenhar o papel que quiser (FLUSSER, 2007, p.122). 

A liberdade de escolha, cada vez mais potencializada, dada a abundância da oferta e a 

facilidade de acesso ao consumo imagético digital, modificou o perfil do consumidor 

contemporâneo que deixou seu estilo “compartimentado e previsível: tornou-se errático, 

nômade, volátil, imprevisível, fragmentado, desregulado. Porque liberto dos controles coletivos 

à antiga, o hiperconsumidor é um sujeito zapeador e descoordenado” (LIPOVETSKY e SERROY, 

2011, p.57). 

A participação do usuário é determinante nas mídias contemporâneas. Selecionar o 

conteúdo de seu próprio entretenimento, colaborar para a produção de novos dados, estimular 

o desenvolvimento de novidades, todas essas circunstâncias têm como objetivo fixar a atenção 

do espectador, agora também consumidor e produtor, entendendo seus interesses e anseios, 

em prol de uma comunicação mais assertiva, entre pessoas ou entre empresas e pessoas, 

permeando todas as dinâmicas comunicativas em rede, permitindo o consumo de conteúdo 

personalizado, em oposição ao consumo de conteúdo massivo. 

Como a tecnologia secciona os dados de forma rastreável, é possível determinar fontes 

de estímulos específicos, criando unidades de conteúdo que falarão com um nicho específico 

de pessoas, segmentadas por interesses já demonstrados, na interação com unidades de 

conteúdo anteriores, gerando dados para o sistema, que consegue separá-las em grupos, 
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agregando-as em perfis de espectadores. Dada a participação do indivíduo nas redes, “agora 

que a dificuldade de coordenar interações desapareceu, é perfeitamente possível ter uma 

organização global minúscula. A geografia ainda importa, mas não é mais o principal 

determinante da participação” (SHIRKY, 2011, p.79). 

Se antes a comunicação era programada para ser via broadcasting16 (de um enunciador 

para muitos enunciatários, não especificados), como é o caso das grandes mídias tradicionais, 

como televisão, jornais e revistas, atualmente, a comunicação proposta segue o modelo de 

narrowcasting17 (de um enunciador para enunciatários de determinado nicho, selecionados 

previamente), tendo como exemplos os sites, as redes sociais digitais, entre outras interações 

on-line, que estreitam a ligação entre o conteúdo proveniente das mídias e os interesses que 

os consumidores demonstraram, em momentos anteriores. 

Seguindo as premissas da evolução do percurso comunicativo das mídias, a 

especificação da mensagem, embora reduza a abrangência de público, é direcionada, tendo 

mais chances de ser efetiva e de persuadir o espectador, posto que é elaborada de acordo com 

seus interesses. Sendo assim, “a quantidade de ‘hits’ se multiplica, cada um com um público 

menor, porém, supostamente, mais engajado” (ANDERSON, 2006, p34). A multiplicidade da 

oferta de conteúdo, aliada ao direcionamento de sua recepção, gera uma comunicação 

assertiva e personalizada. 

Outra estratégia para construir mensagens significativas via comunicação digital é fugir 

do ostracismo simbólico, na constante produção de conteúdo para tornar-se visível. Uma vez 

que as redes agregam grande volume de conteúdo e que um enunciado se sobrepõe ao outro, 

em ordem cronológica, enunciadores enfrentam desafios da multiplicação e da diversificação 

de dados do meio em que se inserem, buscando incessantemente “estender sua presença em 

suas vidas cotidianas, de interagir o mais frequentemente possível com os consumidores” 

(SEMPRINI, 2010, p.44). 

A facilidade de acesso a aparatos tecnológicos conectados em rede e detentores de 

uma câmera fotográfica, somada à necessidade de frequentemente postar conteúdo nas redes 

para manter-se em visibilidade, promove no sistema digital uma inflação produtiva de imagens 

                                            
 

16 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

17 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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e dados de cada usuário. De acordo com Lev Manovich, “a publicização visual da vida cotidiana 

é constatada na fotografia ubíqua18” (2016, p.02), ou seja, uma vez que temos livre acesso a 

dispositivos com câmeras acopladas e conexão direta com a rede on-line, o ato de fotografar 

passa a ser ubíquo, sendo possível constatar traços de publicização nessas produções. 

As imagens passam a ser produzidas preferencialmente para serem distribuídas e 

disseminadas entre amigos e outros agentes da rede, em comparação aos anseios de tempos 

passados, cujo objetivo era arquivá-las cuidadosamente em um álbum de fotografias, 

registrando os momentos em que foram produzidas. É importante pensarmos sobre esse 

mecanismo, revelador de que a tendência das imagens digitais é a de que existam a serviço da 

comunicação imediata, dando menos importância para o acúmulo de memórias, em um 

choque do presente, constante19 (HAND, 2012, p.13). 

As imagens digitais, produzidas nesse sistema efêmero, podem ser nomeadas de 

imagens voláteis, por serem tecnológicas, priorizarem a comunicação instantânea, serem 

constituídas com facilidade de acesso a câmeras amadoras, terem caráter passageiro, e por 

circularem levemente pela rede, dada sua compactação e baixo tamanho. Como Santaella 

menciona no trecho do livro Imagem (ir)realidade, de Denise Araújo (org.): 

(...) o império de uma versão renovada dos instantâneos fotográficos. Chamo essas 

imagens de voláteis, pois além da enorme facilidade que elas instauram para se 

fotografar qualquer situação, em qualquer lugar, sua natureza digital permite que elas 

sejam remetidas a quaisquer outros celulares com a mesma capacidade técnica ou 

para quaisquer terminais de computadores em quaisquer pontos do planeta. Isso faz 

delas imagens fluidas, soltas, viajantes, migrando de um ponto físico a outro com a 

leveza do ar. Mesmo viajando para os mais variados lugares, têm a capacidade de 

permanecer em todos eles ao mesmo tempo. Por isso, são, sobretudo, imagens 

ubíquas (2006, p.198). 

Em meio ao bombardeio informacional consolidado, na facilidade de produzir 

conteúdo, participar da comunicação em rede e disseminar informações cotidianas, a criação 

                                            
 

18 Texto original: “the visual publicization of ordinary life in a ubiquitous photograph". 

19 Livre tradução para o trecho: “These images were taken in order to be distributed among friends and colleagues 

rather than to be carefully stored in an album. The notion that digital photography is primarily a form of 

communication rather than of memory-making is an important yet contested idea”. 
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de narrativas podem auxiliar o enredamento das mensagens em vozes unívocas, que 

mantenham a visibilidade do enunciador e, ao mesmo tempo, passem um sentido único, 

desejado, adiante.  

É importante destacar que existe uma democratização no ato de publicar conteúdos, 

que antes se restringia a grandes instituições e empresas, via as mídias tradicionais, e hoje 

permeia qualquer indivíduo que tenha acesso à tecnologia em rede e que tenha interesse em 

compartilhar conteúdo com os demais agentes dessa sociedade. Sobre as novas oportunidades 

de influência e produção de conteúdo nas redes sociais digitais, Webb sinaliza que existem 

oportunidades ilimitadas para que se produza seu próprio conteúdo, para unir pessoas com 

interesses afins, e para compartilhar pensamentos e ideias em tempo real. Nós nos 

influenciamos nas redes, assim como também podemos exercer influência em conversações 

nacionais, saindo dos canais tradicionais de informações20 (WEBB, 2016, p.62). 

A questão da autoria entra como possibilidade e desafio nesse jogo. A autoria individual 

tem sua importância retirada do contexto geral, uma vez que o sistema permite que haja trocas 

informacionais e construções coletivas, via participação dos usuários, independentemente de 

suas posições de enunciador inicial ou de enunciatários que estão respondendo a estímulos 

discursivos já inseridos nesse contexto. Ela é, contudo, uma questão importante no sentido de 

fazer-se perceber, para que os usuários se encantem pela mensagem e, ao perseguir por mais 

informações provindas desse conteúdo, cheguem ao enunciador, reconhecendo seu padrão de 

publicação, seguindo-o, virando seu fã, acompanhando suas postagens, interagindo com ele, 

deixando-o, assim, em uma posição de relevância na rede. 

As plataformas digitais são encaradas de forma estratégica pelos agentes que usufruem 

de seus espaços, para se manifestarem e atingirem outros usuários da rede. No caso das marcas 

de moda, aqui selecionadas como agentes de comunicação a serem analisadas, a constatação 

estratégica é ainda mais visível, pois, ao mesmo tempo que precisam tornar-se vivas na visão 

dos espectadores que consomem seu conteúdo, devem entender o ambiente digital em que 

                                            
 

20 Livre tradução do trecho: “There are boundless opportunities to produce our own content, to band together 

with likeminded people, and to share our thoughts and ideas in real time. We influence each other on Snapchat 

and Instagram, but we also have the power to change national conversations outside the traditional news 

channels”. 
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se situam e aproveitar ao máximo suas potencialidades, utilizando-se de suas ferramentas para 

reiterarem seus discursos de marca. De acordo com Aaker, a posição bem-sucedida no mundo 

digital é percebida como estratégia, pois “envolve participar de uma ampla gama de 

modalidades e produzir comunicação integrada de marketing, evitando a ideia de que o digital 

é feito apenas de tática, experimentação, programas de ouvidoria, oportunismo, conteúdo rico 

e mensurações” (AAKER, 2015, p.110). 

A partir do momento que os agentes se adaptam ao contexto sociocultural 

contemporâneo e ambientam-se nas redes, inevitavelmente abrem mão de uma distinção 

relevante de outrora, que as mídias tradicionais mantiveram até então: as delimitações entre 

o que é público e o que é privado.  A almejada visibilidade nas redes não estabelece limites 

entre o público e o privado. A atuação da marca está dependente da atuação dos agentes que 

a rodeiam, que estão determinados a darem feedbacks, opinarem sobre suas postagens, 

comentarem positiva ou negativamente sobre assuntos particulares, entre outras interações 

visíveis que desejem iniciar. 

É imprescindível, para as marcas, pensar no relacionamento comunicacional que 

construirão com seus espectadores, sujeitos interessados em seu conteúdo e, possivelmente, 

em seus produtos materiais, ofertados no mercado de moda. Apropriando-se do espaço 

comum que ocupam nas redes, as marcas buscam negociar pelo tempo do espectador, para 

que haja a manutenção de seu interesse, e assim, interagindo com ele, trocando fluxos 

informacionais em rede, cada vez mais intensos e bilaterais. Portanto, torna-se coerente 

reiterar que “a marca é um lugar de encontro, um lugar de tradução, onde expectativas e 

necessidades diferentes entram em contato, confrontam-se, dialogam e acabam, às vezes, por 

estimular um contrato” (SEMPRINI, 2010, p.107). 

Na tentativa constante de cativar atenção e interesse de nichos de usuários, as marcas, 

enunciadoras de conteúdo nas redes, precisam estabelecer com eles canais de diálogo, 

argumentando sobre suas escolhas e promovendo um espaço comum a todos que desejar 

atrair. Para além das mensagens diretas, focadas na lucratividade das transações de varejo, o 

valor da marca precisa sobressair-se, para diferenciá-la do fluxo incessante de imagens em que 

o ciberespaço se encontra.  

Dois fatores são necessários, segundo Cobra (2014, p.189), para que a identificação do 

almejado valor de marca ocorra: a consolidação da consciência de marca (se ela virá 

espontaneamente à cabeça do usuário, quando ele pensar sobre determinado produto que ela 
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comercializa) e da imagem de marca (associações que ele estabelece quando vê suas 

manifestações). Consultando Kotler (2017), em sua produção teórica sobre marcas no 

ambiente digital, pode-se complementar a ideia da caracterização do valor agregado, na 

consideração de que as marcas precisam desafiar os caminhos disruptivos da tecnologia, 

estabelecerem-se nas redes, posicionando-se autenticamente. De acordo com o trecho: 

 (...) Com as tecnologias disruptivas, ciclos de vida mais curtos dos produtos e 

tendências que mudam com rapidez, a marca precisa ser dinâmica o bastante para se 

comportar de determinadas formas em situações específicas. O que deve permanecer 

constante, porém, são a personalidade e os códigos da marca. A personalidade é a 

razão de ser da marca, seu motivo autêntico para existir. Quando o núcleo da marca 

permanece fiel às suas raízes, as imagens expandidas podem ser flexíveis (KOTLER, 

2017, p.66).  

Estão descritas na próxima seção deste capítulo, as marcas selecionadas, as redes 

sociais digitais escolhidas para coleta e análise de dados, as interfaces de cada uma e suas 

possibilidades iniciais de produção de imagens. 

 

2.4 Detalhamentos do objeto de estudo 

Na medida em que a comunicação digital diariamente permeia o contexto social 

contemporâneo, modificando as relações interpessoais dos sujeitos inseridos nesse contexto, 

através das redes sociais digitais, da valorização das imagens e vídeos efêmeros e da hibridação 

do que antes considerava-se espaço distinto (on-line e off-line), é importante avaliarmos, a 

partir de agora, a prática comunicacional de três agentes selecionados (marcas de moda), a fim 

de mapear suas estratégias de visibilidade e reiteração das narrativas de sustentação de 

imagem, pontuando artifícios visuais em conteúdos produzidos, para uma possível manutenção 

de suas presenças, superando o suporte, cuja própria limitação não exceda 24 horas. 

A abrangência da análise contou com todas as produções que a C&A Brasil, a Forever21 

e a Topshop propuseram nas redes sociais digitais Snapchat e Instagram Stories, no período de 

dois meses, previamente determinados, em que foi coletado todo conteúdo veiculado, 

independentemente de relevância de posts.  
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A C&A é uma empresa internacional, criada em 1841 por Clemens e August, holandeses. 

Tem o foco em fast-fashion popular e veio para o Brasil em 1976. Atualmente, está presente 

em 24 países e possui mais de 1.800 pontos de venda pelo mundo. Já a Forever21 foi fundada 

em 1984 por Won Chang, na Califórnia, Estados Unidos. Vende peças de roupa e acessórios, 

focando na variabilidade e velocidade de lançamentos. Está presente em 34 países e tem mais 

de 550 pontos de venda. Por fim, apresentando brevemente as três marcas selecionadas para 

o estudo, a Topshop é uma empresa de moda fast-fashion multinacional, de origem inglesa, 

fundada em 1964, atualmente presente em 31 países, vendendo peças de roupa e cosméticos. 

Uma observação importante a ser feita, antecedendo a análise dos dados coletados 

nessa pesquisa, é a de que cada agente enunciador de uma comunicação elabora seus discursos 

e desenvolve suas mensagens com base em escolhas arbitrárias que efetuou, acentuando 

pontos que deseje evidenciar estrategicamente, escondendo os demais. A comunicação, como 

um todo, é negociada a partir de interesses sociais, culturais e mercadológicos. Conforme 

pontua Pollyana Ferrari: 

Quando selecionamos apenas um item para empregar num enunciado ou qualquer 

produção, dentro de um leque de opções disponíveis no sistema linguístico ou em 

qualquer outra linguagem, estamos desprezando todos os demais itens que também 

poderiam ter sido usados no mesmo contexto e não o foram. Nossas opções não são 

aleatórias, mas carregadas de significados culturais. (FERRARI, 2016, p.152) 

Sendo assim, todos os dados coletados surgiram de comunicações aprovadas e 

consolidadas pelo sistema da marca enquanto parte da comunicação institucional. Os dados 

não foram retirados de fonte privilegiada, mas sim, exclusivamente, do que foi veiculado nos 

perfis abertos dos usuários. 

Nas seções seguintes, serão tratados todos os passos do estudo de caso proposto. A 

abordagem inicia-se aqui, com explicações sobre a dinâmica das imagens e dos vídeos voláteis 

(objetos desse estudo), detalhando o funcionamento do Instagram Stories e do Snapchat, 

dados por screenshots21 das interfaces22 dos aplicativos contando, ainda, com textos 

explicativos sobre cada ferramenta dos programas. Em seguida, haverá um resumo da 

                                            
 

21 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 

22 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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metodologia aplicada, dividida entre os procedimentos utilizados para a coleta de dados e os 

critérios propostos para o gerenciamento dos dados coletados, a fim de dimensioná-los e reuni-

los posteriormente, pretendendo dar substratos para inferências conclusivas.  

Após a descrição do estudo prévio à coleta, ingressaremos em novo capítulo, a 

apresentação dos dados coletados, divididos entre as marcas enunciadoras do conteúdo em 

foco, descrevendo assuntos recorrentes, recursos utilizados, artifícios visuais mais aplicados e 

indicativos dessas práticas. Serão apresentados, também, os dados quantitativos da coleta, 

como a frequência de postagem, a preferência por imagens ou vídeos, o tipo de uso em cada 

plataforma, entre outras comparações. Por fim, encerramos com uma análise entre as marcas, 

relacionando as categorias levantadas a partir dos dados e as aproximações possíveis, dando 

pontos a serem aprofundados posteriormente, no capítulo de resultados. 

 

2.4.1 Imagens e vídeos voláteis 

A comunicação digital de conteúdo efêmero pode expressar-se em duas categorias, 

programadas previamente a qualquer tipo de transmissão: podem ser ao vivo ou voláteis. Essa 

é uma diferenciação importante de ser feita pois, embora sejam conteúdos que prezem pelo 

momento presente, veiculados em rede social digital de grande alcance e que abarcam 

produções imagéticas, possuem sutilezas estruturais que alteram suas dinâmicas finais. 

Vídeos ao vivo são produções transmitidas na rede em tempo real, no mesmo instante 

em que estão sendo captadas. É possível encontrá-los no YouTube, no Periscope, no Facebook 

e no Instagram. Possibilitam interação instantânea. Enquanto o usuário enunciador está 

captando, também transmite o vídeo, permitindo que usuários receptores da informação 

possam emitir comentários, curtir a publicação, interagir com outros usuários que estão 

assistindo ao mesmo conteúdo naquele instante. Há margem para a improvisação, para 

surpresas ao longo da atividade, pois o usuário não tem abertura para manipulações técnicas 

entre um instante e outro. O timing é praticamente o mesmo.  

Após a transmissão, o vídeo permanece disponível por tempo indeterminado, 

permitindo que os demais usuários possam assistir ao conteúdo posteriormente. Sendo assim, 
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destacamos que os vídeos ao vivo têm duas premissas: comunicação em tempo real e posterior 

fixação de conteúdo nas redes em que foram transmitidos, para visualizações ilimitadas23.  

O conteúdo volátil apresenta-se com uma lógica diferente. Em primeiro lugar, ele não 

é transmitido em tempo real. Cada usuário enunciador capta a realidade em que vive em 

imagens ou vídeos de até quinze segundos, tem a abertura para inserir pós-produções, como 

emojis, filtros, textos, stickers24, determinando, a seguir, sua exibição nas redes, ou para um 

grupo seleto de amigos ou para todos seus seguidores da rede social em que estiver. Existe um 

período que distancia a captação da imediata transmissão. Quando o conteúdo for transmitido, 

já estará fechado, pois foi previsto pelo usuário que o originou, em todas as suas cenas. Isto 

significa que, por mais espontâneo que o conteúdo seja, já foi assistido pelo usuário e passou 

por sua validação, antes de ser postado.  

Em segundo lugar, pensando em seu tempo de duração nas redes, as imagens e vídeos 

voláteis tem tempo determinado de visibilidade. Caso sejam enviados a um grupo seleto de 

amigos, duram até que os enunciatários visualizem por uma vez. Caso vá para o compilado de 

estórias do usuário, em seu perfil geral, durará por 24 horas, irrestritamente. São limitações de 

tempo estipuladas pelas redes, em que o conteúdo será captado e veiculado. A efemeridade, 

nesse caso, é uma condição de existência dessa produção.  

Em terceiro lugar, conforme já mencionado acima, enquanto o conteúdo ao vivo é 

composto de vídeos, o conteúdo volátil pode ser composto de vídeos ou imagens, mesclando 

as duas produções ao desejo do usuário. Por fim, o conteúdo volátil tem um tempo unitário de 

captação bem definido, de até dez segundos para o Snapchat e de até quinze segundos para o 

Instagram Stories.  

O conceito de imagens voláteis foi discutido por Lucia Santaella, em recentes produções 

textuais. Com o advento da fotografia e a facilidade de acesso às evoluções tecnológicas em 

dispositivos que nos acompanham cotidianamente, percebe-se a banalização do ato de 

fotografar. Não se faz necessário preocupar-se em poupar recursos e fotografar somente o que 

for visto como mais relevante. As imagens voláteis são produções digitais proliferantes, cujo 

                                            
 

23 Existe uma exceção a essa regra, aplicada aos vídeos ao vivo no Instagram Stories que, são transmitidos 

enquanto captados, mas ficam registrados na plataforma por apenas 24 horas, como as imagens voláteis. 

24 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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conteúdo é embalado por uma forma teletransportável, fácil de circular em rede. Conforme 

pontua Santaella: 

Enquanto as fotografias tradicionais dependiam dos rituais próprios (...), para as 

imagens voláteis qualquer momento é fotografável, por mais insignificante que seja. 

Enquanto os tradicionais instantâneos fotográficos eram frutos de escolhas até certo 

ponto refletidas sobre o enquadramento, o ponto de vista, a proximidade ou distância 

em relação ao objeto ou situação, as imagens voláteis são instantâneos capturados 

ao sabor de circunstâncias imponderáveis, sem premeditação, sem preocupações 

com a relevância do instante ou com a qualidade do resultado. Fotos digitais podem 

ser apagadas sem ônus e imediata e indefinidamente repostas por outras. O ato de 

fotografar trivializou-se no limite. (2007, p.387) 

Ao mencionar imagens voláteis, provavelmente a autora não se referiu exatamente ao 

conteúdo que será analisado nessa pesquisa, pois Santaella publica a expressão em 2007 e as 

primeiras iniciativas das redes sociais no mercado, focando nos dados que analisamos, 

iniciaram-se em 2011, com a invenção do Snapchat. Mas tomamos a liberdade de associar os 

pontos, por terem completa conexão conceitual.  

De acordo com a missão do Snapchat, a imagem produzida no programa não se refere 

a lembranças, a conservar uma memória ou momento marcante, pois “Snapchat não se trata 

de capturar aquele tradicional momento Kodak. É sobre comunicar com toda a intensidade de 

expressões humanas – não só com o que parece ser bonito ou perfeito25”. 

Além dos vídeos, as imagens transmitidas de forma volátil também têm um tempo 

delimitado de visualização, resumindo sua veiculação à semelhança dos vídeos. Corre-se o 

tempo de visualização, mesmo quando se exibe uma imagem sem movimento na tela. Percebe-

se a evidenciação da experiência em vídeo, cujas imagens passam rapidamente pelo tempo 

determinado pelo enunciador e tem uma grande dinamicidade de exibição, passando cena a 

cena, automaticamente. Ainda sobre as formas contemporâneas, “as experiências em vídeo 

são efêmeras, dissolvendo-se nos mais diversos ambientes, o que provocou sua 

heterogeneidade, sem qualquer possibilidade de padronização” (SANTAELLA, 2013, p.149). 

                                            
 

25 Texto traduzido do trecho original: Snapchat isn’t about capturing the traditional Kodak moment. It’s about 

communicating with the full range of human emotion – not just what appears to be pretty or perfect. Retirado da 

entrevista de Even Spiegel ao canal Snapchat. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ykGXIQAHLnA  

https://www.youtube.com/watch?v=ykGXIQAHLnA
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2.4.2 Interface e tecnologia do Snapchat e do Instagram Stories 

Em dados tecnológicos, as imagens voláteis são de baixa resolução e espaço de 

armazenamento, facilitando seu upload para a rede, mediante qualquer sinal de internet, seja 

via dados do dispositivo, seja por uma conexão wi-fi. A principal limitação do conteúdo volátil 

envolve a mobilidade do dispositivo que capta, transmite e a ele dá acesso. 

Só é possível acessar26 ou postar esse tipo de conteúdo via dispositivos tecnológicos 

móveis, como celulares smartphone, tablets ou wearables27. Essa característica sedimenta a 

classificação de comunicação móvel, pois o conteúdo é passado por rede, completamente 

independente de sua origem de captação, e sua produção e acessibilidade só podem acontecer 

por mediação de aparelhos móveis.  

Tanto o Instagram quanto o Snapchat são aplicativos que possuem versões para 

Android e IOS (dois principais sistemas operacionais de smartphones), sem diferenciações de 

interface ou performance entre os desenvolvimentos. Preza-se mais pela comunicação 

imediata que pela qualidade de resolução e pela estética. 

Ambas as redes possuem interfaces intuitivas, simplificadas em termos de acesso às 

ferramentas, de estética clean e praticidade em foco. A seguir, veremos um conjunto de 

screenshots das principais interfaces do Snapchat. 

A tela central representa a câmera do aplicativo, que pode registrar imagens ou vídeos 

de até dez segundos, para o Snapchat, e até quinze segundos, para o Instagram Stories. 

Apertando o botão circular do meio, inicia-se a captação do conteúdo volátil. As mensagens 

produzidas dentro do aplicativo são chamadas de snaps. Após isso, o usuário tem a liberdade 

de escolher filtros, emojis, textos, rabiscos para inserir na imagem.  

O próximo passo permite três encaminhamentos do conteúdo: ir para a tela da 

esquerda, em que será direcionado para uma conversa entre poucos amigos, a definir; ir para 

a tela da direita, onde ficará compilado nas stories do dia do usuário, até que se passem 24h e 

acabe sua vida útil; ou ser baixado e salvo no rolo de câmera do aparelho móvel. Outras duas 

telas compõem o aplicativo: uma de Perfil e outra de Discover, em que canais de informação 

                                            
 

26 Até o momento da coleta de dados, viam-se os conteúdos voláteis apenas pelos dispositivos móveis. A partir de 

dezembro de 2017, o Instagram possibilitou a visualização por aparelhos fixos também. 

27 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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postam conteúdos exclusivos todos os dias, como CNN, National Geographic, MTV ou 

Cosmopolitan, entre outros. 

Figura 1 – Interface do Snapchat 

     

Fonte: Screenshots do Snapchat, no dia 13/06/2017. 

A tela Discover também possui um canal próprio do Snapchat, constituído por snaps de 

usuários do mundo todo, agrupados por assuntos comuns, como a cobertura de eventos 

mundiais, por exemplo, o festival das cores Holi, na Índia, ou campeonatos de futebol norte-

americano. Os usuários que estiverem no local mandam snaps para a central do aplicativo e o 

programa seleciona as melhores imagens e vídeos para que apareçam compilados no canal. 

Este mecanismo é similar ao de hashtags28, presente outros programas. 

É possível associar essa atividade ao conceito de inteligência coletiva, que Pierre Levy 

define como um consciente coletivo, um processo de troca de informações que alimenta o 

espaço do saber, por meio de um trabalho conjunto, coordenado em tempo real, mobilizando 

diversas competências.  

(...) a inteligência coletiva é um processo de crescimento, de diferenciação e de 

retomada recíproca das singularidades. A imagem móvel que emerge de suas 

competências, de seus projetos e das relações que seus membros mantêm no Espaço 

do saber constitui para um coletivo um novo modo de identificação, aberto, vivo e 

positivo. (LÉVY, 1998, p.32) 

O mesmo mecanismo de coleta de conteúdos locais entre postagens de usuários, para 

uma compilação geral, livre para que qualquer espectador da rede assista, faz-se presente no 

                                            
 

28 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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Instagram Stories, segunda rede social analisada nesta pesquisa. Por meio da geolocalização, o 

usuário marca a localidade em que produziu o conteúdo e abre a possibilidade do aplicativo 

selecioná-lo para passar em uma sessão aberta, com vários outros produtos de usuários, com 

a mesma temática interligando as produções. 

O Instagram Stories é uma seção dentro de sua rede de origem, o Instagram. Por isso, 

apresenta interface que divide espaço com o conteúdo linear fixo, também veiculado na rede. 

Abaixo, seguem as telas principais para o uso dessa seção dentro da rede: 

Figura 2 – Interface do Instagram Stories 

 

Fonte: Screenshots do Instagram Stories, no dia 13/06/2017. 

A tela principal do aplicativo é a central, de feed de notícias29. Contém uma testeira logo 

no início da página, com as cápsulas de conteúdo volátil de cada usuário que faça parte da rede 

de amigos do espectador em questão, agregando abaixo as imagens e vídeos de conteúdo fixo, 

que o aplicativo também abarca. Para acessar ao conteúdo volátil, é possível clicar nos círculos 

da testeira ou buscar pela página específica do usuário, clicando no círculo de sua foto de perfil; 

quando há conteúdo novo disponibilizado, a foto de perfil aparece com uma aura rosa 

changeant, que se apaga quando o espectador o assistir.  

A tela da direita apresenta a câmera, captadora de imagens ou vídeos, que o usuário 

deseje produzir para postar de forma efêmera na rede. Cada mensagem produzida dentro do 

aplicativo é chamada de story. Após a produção, o conteúdo pode seguir por dois caminhos 

pelo aplicativo, da mesma forma que no Snapchat: pode ser direcionado a uma conversa 

                                            
 

29 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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particular com um amigo ou um grupo de amigos, na tela da esquerda da figura, ou pode fazer 

parte do compilado de estórias do dia, estando inserido no fluxo às demais produções pessoais 

que o usuário fizer nas últimas 24 horas. 

Além das três telas principais, ambos os aplicativos apresentam ferramentas de pós-

produções. São recursos de inserção de conteúdo sobre a imagem ou o vídeo, depois de 

captado, para personalizá-lo ainda mais, com aplicações de emojis, recortes na foto, textos, 

rabiscos, desenhos e adesivos.  

Figura 3 – Telas de pós-produções do Snapchat e do Instagram Stories 

 

 

Fonte: Screenshots do Snapchat e do Instagram Stories, no dia 13/06/2017. 

As interfaces se assemelham bastante entre Snapchat e Instagram; por isso optamos 

por mostrá-las juntas, nas figuras abaixo, facilitando as comparações. Em ordem, seguem as 

telas do Snapchat na linha de cima e as do Instagram na linha abaixo. Sobre as colunas, cada 

tela representa, em sequência: tela inicial, aplicação de emojis, aplicação de adesivos ou 

colagens com a própria imagem, rabiscos e textos. 

A pós-produção pode ser definida como o “conjunto de tratamentos dados a um 

material registrado: a montagem, o acréscimo de outras fontes visuais ou sonoras, as legendas, 

as vozes off, os efeitos especiais” (BORRIAUD, 2009, p.07). Trata-se de trabalhar com algo já 
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produzido, dando-lhe um novo significado, inserindo-o em novos contextos e mudando suas 

relações com outros itens. É saber tomar posse de uma imagem. A pós-produção é um artifício 

contemporâneo, pois não é um ponto final, mas sim, um caminho para novos começos. 

Entre algumas possibilidades de interferências, por meio de aplicações de outros 

recursos em cima do conteúdo captado em origem, um usuário consegue chamar atenção para 

um detalhe na imagem em específico, carimbar as produções com uma assinatura própria, 

aplicar tags de geolocalização, inserir informações como a temperatura do local e o horário em 

que foi registrado.  

O usuário se empodera de ferramentas disponibilizadas pelas redes para customizar o 

conteúdo, acrescentar outras fontes visuais ao material registrado, antes que seja exibido em 

rede. Insere, portanto, camadas em cima do que poderia ser visto naturalmente, manipulando 

os dados imagéticos digitalmente.  

Figura 4 – Exemplos de filtros faciais no Snapchat e no Instagram Stories 

 

Fonte: Screenshots do Snapchat e do Instagram Stories, no dia 13/06/2017. 

Um outro recurso para personalização dos conteúdos voláteis se dá no momento 

antecedente à captação. A ferramenta de filtros trata-se de uma projeção mapeada que o 

aplicativo faz, de acordo com a identificação do rosto do usuário, inserindo imagens, na tela do 

celular, em cima do que está sendo captado pela câmera. Os filtros são escolhidos como testes 

à imagem selfie30 que a câmera estiver captando em tempo real, para que o usuário escolha o 

que melhor lhe convier, selecionando antes do início da captação da imagem ou vídeo. 

Novamente, as interfaces são similares, diferenciando apenas nos produtos filtros oferecidos. 

                                            
 

30 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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Do que foi analisado até aqui, sobre as interfaces e possibilidades de conteúdo das redes 

Snapchat e Instagram Stories, podemos perceber que se tratam de recursos que permitem uma 

comunicação interpessoal mais espontânea e prática, sem grandes preocupações formais, 

posto inclusive que o conteúdo é efêmero. Notamos, contudo, que algumas marcas que 

começaram a usar o Snapchat, já em 2014, continuaram suas atividades também agregando o 

Instagram Stories, em 2016, quando a rede surgiu no mercado. 

Se estamos lidando com ferramentas informais, de identidade pessoal, descontraídas, 

cujas propostas evidenciam a comunicação espontânea, o que motiva as marcas a utilizarem 

ambas as redes?  

De que forma uma empresa age em redes sociais de conteúdo volátil? Seguem os 

princípios da rede ou se apropriam desse espaço para se aproximarem de seus 

espectadores/potenciais consumidores, usando a espontaneidade de forma estratégica?  

Na medida em que uma marca precisa veicular seu discurso sistematicamente, em 

regime de visibilidade midiática, para ser lembrada e atingir seu público, por qual motivo 

investe em conteúdos imagéticos que desaparecerão em horas?  

Dessa prática comunicacional, o que permanece visível e o que segue efêmero, 

acompanhando a vida útil das imagens voláteis? 

O valor da comunicação digital volátil está na passagem de conteúdo instantâneo e da 

abertura de caminho para que outras imagens circulem pelo mesmo espaço antes ocupado, 

trazendo novos conteúdos imagéticos, congruentes ou não. Isso pode ser comparado ao 

pensamento de Vilém Flusser sobre os produtos da pós-indústria, em que é debatido o valor 

da fotografia enquanto objeto que já não mais possui valor significativo. Sobre isso, ainda: 

Não tem muito sentido querer possuí-la, seu valor está na informação que transmite. 

Com efeito, a fotografia é o primeiro objeto pós-industrial: o valor transferiu do objeto 

para a informação. Pós-indústria é precisamente isso: desejar informação e não mais 

objetos. Não mais possuir e distribuir propriedades (capitalismo ou socialismo). Trata-

se de dispor de informações (sociedade informática). (FLUSSER, 2011, p.70) 

Se um conteúdo fica disponível para visualização por tempo determinado (no caso do 

objeto de estudo, por 24 horas), cria-se uma urgência em vê-lo, a critério de curiosidade, pois 

ele não estará disponível após essa curta vida útil. Talvez seja um caminho introdutório para 

pensarmos a forma como esse sistema de comunicação tem funcionado.  
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Deseja-se absorver determinada informação transmitida, cujo agente enunciador gere 

interesse, mas inexiste espaço para o registro desse tipo de conteúdo na íntegra, de forma 

tangível, no fluxo programado da rede. Contudo, talvez haja a possibilidade de assimilar 

conteúdo e guardar informações entre as sucessões de suportes, construindo uma narrativa 

que marque a presença do agente. Esta é a premissa básica para as análises a seguir. 
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3 A ATUAÇÃO DAS MARCAS NO CONTEXTO 

 

Para contextualizar a pesquisa voltada para redes sociais digitais, foram buscadas 

referências em estudos previamente elaborados sobre o tema. Constatou-se a presença de um 

abismo entre as redes de conteúdo linear e fixo, como Facebook e o que é postado em 

timeline31, ou mesmo no Instagram na seção perfil, em comparação às redes que agregam 

recursos de conteúdo volátil, como Snapchat e Instagram na seção Stories. Quando uma rede 

tradicional é estudada, torna-se importante reconhecer suas particularidades, contemplando 

o conteúdo proposto e as conexões visíveis que os agentes realizam entre os fluxos de 

informação, ou seja, o produto postado e sua repercussão.  

Infelizmente, a métrica dessa dinâmica para conteúdo volátil é velada. Não são abertos 

os dados de interação com esse tipo de conteúdo a usuários que não sejam protagonistas da 

interação. Como é possível determinar o tipo de rede e suas características constituintes se não 

são visíveis suas conexões e informações trocadas? Não são divulgadas, a não ser para o 

enunciatário, as informações seguintes: quantas pessoas visualizaram determinado conteúdo, 

quem são elas, quantas vezes cada conteúdo foi visto, o que foi comentado, se o enunciatário 

respondeu às questões de seus espectadores ou não, e outras perguntas comuns de serem 

feitas para serem traçados caminhos de compreensão sobre a rede analisada. É um dos 

desafios da análise de conteúdo que será tratado aqui. 

Por outra perspectiva, a conversação está em foco, ainda, na reflexão sobre a abertura 

que a rede dá para que os usuários interajam e na interpretação do conteúdo postado pelos 

agentes selecionados para análise, avaliando as trocas informacionais ocorridas. Sobre as 

dimensões da conversação em rede, Raquel Recuero defende que: 

(...) Há, portanto, duas dimensões que nos são relevantes: como esse espaço fornece 

elementos para a construção da conversação através das ferramentas utilizadas pelos 

grupos sociais e como esses grupos constroem e se apropriam do contexto gerado 

por elas e por sua experiência no ciberespaço como elemento da conversação. 

(RECUERO, 2014, p.41) 

                                            
 

31 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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Enquanto pesquisa aberta, que visa observar visibilidade midiática, os dados que se 

conseguiu coletar são provenientes das próprias produções de cada agente, disponíveis a 

qualquer observador comum. A peculiaridade do trabalho está em buscar conexões teóricas 

que discutam a dinâmica comunicacional, com base em imagens livremente disponíveis. Todos 

os dados foram gerados pelas marcas de forma orgânica, gratuita, não sendo fruto de posts 

patrocinados. Foi abordado o espaço aberto para veiculação no fluxo normal da rede. 

 

 

3.1 Metodologia aplicada 

Para a seleção de marcas a analisar, foi elaborado um protocolo que contou com 

diversas etapas, de outubro a novembro de 2016: pesquisou-se por 70 marcas top of mind32 de 

moda; dessas, foram excluídas 32, por não terem Snapchat, apenas Instagram Stories ativo; 

restaram, então, 38, as quais foram monitoradas por 15 dias para ver a frequência de ativações 

nas duas redes; destas, 18 marcas permaneceram, nas quais buscou-se algum elemento que 

ligassem umas às outras, para termos um espaço amostral congruente. 

 Percebeu-se que seria instigante selecionar marcas de fast-fashion para o estudo, por 

terem uma velocidade de produção, tanto de produtos quanto de imagens, já muito arraigada 

ao seu plano de negócios, responsável por sua vida no mercado. Além disso, esse modelo de 

negócios apresentou-se na maioria das marcas que haviam restado. Por 6 meses, de dezembro 

de 2016 a maio de 2017, quatro marcas foram monitoradas, C&A Brasil, Topshop, Forever21 e 

H&M, mas o grupo foi fechado excluindo a última, por esta ter pouca produção nos veículos. 

Foi estabelecido o seguinte contexto: a comunicação digital via imagens e vídeos 

voláteis como o macroambiente; a moda como segmento temático, sempre levada em 

consideração, permeando as observações; as redes Snapchat e Instagram (apenas seção 

Stories) como os veículos de captação e transmissão dos dados; C&A Brasil, Forever21 e 

Topshop, como marcas agentes dessa comunicação; e os conceitos de visibilidade midiática, 

volatilidade de conteúdo e narrativas de marca como norte para as interpretações dos dados. 

                                            
 

32 Marcas top of mind são marcas que veem à lembrança em primeiro momento, quando buscamos pelas 

principais em determinado segmento. 



61 

 

A base teórica para o desenvolvimento da metodologia contou com as considerações 

de Lawrence Bardin, na obra Análise de Conteúdo, em que a autora explica que esse tipo de 

análise “absolve e cauciona o investigador por esta atração pelo escondido, o latente, o não 

aparente, o potencial do inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem. Tarefa paciente 

de ‘desocultação’” (BARDIN, 2016, p.15). As discussões desse capítulo foram trabalhadas no 

limite entre o que é e o que não é visto. Seguindo o protocolo33 de análise de Bardin, pode-se 

dizer que foram apresentadas abordagens quantitativas na mesma intensidade que utilizamos 

argumentações qualitativas, pois tanto a frequência de dados quanto o teor dos indicativos 

foram considerados nas reflexões. 

O objetivo da análise é buscar desvendar as estratégias de comunicação, aplicadas pelas 

marcas em suas mensagens voláteis dentro das plataformas selecionadas, entendendo a 

complexidade de produzir imagens mensageiras de significações, que simbolizem conceitos da 

marca, mesmo que sejam efêmeras, na tentativa de visualizar se algum aspecto comunicacional 

perpassa as imagens voláteis e dura entre uma produção e outra ou se a significação tem a 

mesma vida útil de seus suportes imagéticos voláteis.  

Figura 5 – Diagrama de hierarquia dos dados 

 

Fonte: Desenvolvimento da autora, no aplicativo LucidChart. 

Descrevendo o diagrama, pode-se explicar que as unidades de conteúdo da coleta 

foram representadas por cada snap (mensagem provinda do Snapchat) e cada story 

                                            
 

33 O protocolo detalhado, na íntegra, pode ser acessado nos apêndices da dissertação. 
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(mensagem do Instagram Stories). Foram reunidas pela origem de rede e pelo dia em que foram 

postadas. Em seguida, agruparam-se os dias, por similaridade de temas abordados, gerando as 

categorias. As categorias estão presentes permeando ambas as redes, Snapchat e Instagram 

Stories, com incidências diferentes. A marca é o contexto macro, que agrega todo o complexo 

comunicacional exposto. 

A descrição dos dados é objetiva e sistemática (BARDIN, 2016, p.24), utilizando aspectos 

temáticos e frequenciais, classificando os dados do particular para o geral. A partir de cada 

postagem, foi elaborada sua descrição de pontos importantes e, ao final do levantamento, as 

postagens foram agrupadas por semelhanças de descrições.  

A coleta de dados foi planejada para abranger qualquer produção de conteúdo feita 

pelas três marcas em ambas redes sociais, em um período de dois meses, entre 16 de janeiro 

e 16 de março de 2017. Sendo assim, captaram-se vídeos e imagens de cada agente, separados 

por dia de postagem e rede social onde foi veiculado. O corpus foi validado seguindo os 4 

princípios de Bardin (2016, p.128): representaram traços de exaustividade, pois houve 

captação de tudo o que foi postado, com monitoramento das redes duas vezes a cada dia; o 

período de coleta abrangeu 60 dias, dando margem para a coleta dos conteúdos mais 

representativos; existiram elementos que interligaram as produções capturadas, por estarem 

em mesmo contexto de enunciador e canal da mensagem, além de terem sido agrupadas por 

dia de publicação; e, por fim, foram considerados os dados pertinentes de análise, de acordo 

com as hipóteses e objetivos iniciais estipulados na pesquisa. 

O primeiro desafio na coleta foi a descoberta de algum aplicativo ou programa que 

conseguisse registrar o conteúdo proposto, enquanto passado na tela (já que não pode ser 

baixado por meios nativos dos programas). Para registrá-lo e arquivá-lo, foram testados 

diversos programas de espelhamento de tela. O princípio era de passar as imagens, que só 

seriam acessíveis via mobile phone, para a tela do computador para, aí sim, conseguir o registro 

e a tabulação de dados. Foram testados os programas Reflector 2, Lonely Screen e Apowersoft, 

sendo este o único que não apresentou falhas na captação ou na conexão, na maioria das 

tentativas. Os demais demandavam uma conexão de wi-fi muito estável e só capturavam vídeos 

de poucos MBs.  

Evidentemente, a captação de imagens voláteis produzidas por outros agentes das 

redes não é uma tecnologia bem desenvolvida até o momento, haja vista a novidade que 

caracteriza os conteúdos e seus estudos relacionados. A cada captura de vídeos, foi preciso 
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executar um passo-a-passo padrão: abrir o programa no computador, ativar a seção de 

espelhamento no celular smartphone (sendo que ambos os dispositivos tinham que estar 

conectados por uma mesma rede de wi-fi, privada e segura), acessar ao conteúdo pelo celular 

e iniciar a gravação.  

Outra dificuldade nesse processo foi a rotina de checar se havia novidades postadas 

pela marca, nas duas redes, pelo menos duas vezes ao dia, por todos os dias que o protocolo 

propôs abranger. Isso foi necessário, pois, uma vez passadas as 24 horas de sua postagem, o 

conteúdo seria extinto e não se teriam mais indicativos de sua existência. Embora tenha sido 

um procedimento com diversos pontos de atenção, ele próprio trouxe uma questão adicional, 

antes mesmos da análise do conteúdo captado em si, que talvez não seja tão efêmero. Na vida 

útil programada pelos aplicativos e na atenção do espectador, ele some em 24 horas ou menos, 

mas existem formas de burlar essa predestinação e arquivá-lo por tempo indeterminado, 

podendo ser registrado por um espectador comum. 

Após a captação, foram organizados os dados, para melhor partilhá-los, na sequência. 

O conteúdo foi registrado na íntegra, produção a produção, separando-se, por marca e por 

rede, em que foi veiculado. Cada produção foi assistida diversas vezes, classificando-se por 

categorias identificáveis pela reiteração de formatos semelhantes, fazendo-se screenshots de 

cada snap ou story, para se visualizar um panorama de produções, lado a lado, todas reunidas 

pela marca de origem e veiculação em mesma rede.  

A busca concentrou-se no ensaio de dividir o conteúdo e descrever as imagens 

construídas, para o levantamento de itens de reflexão, sobre como se dá a dinâmica 

comunicacional, por meio de suportes efêmeros. A pergunta instigadora resume o conflito 

entre os anseios de uma marca em perpetuar imagens identitárias e sua atividade em redes de 

imagens que somem, não deixando rastros visíveis. 

Os indicadores que expuseram cada dado coletado foram: nome da marca, rede de 

postagem, dias do mês e da semana, temática do conteúdo, tempo de transmissão, quantidade 

de posts, quantidade de vídeos e de imagens, se houve aplicação de pós-produções sobre a 

mensagem, se existiu um protagonista e se houve qualquer comunicação direta com o 

espectador, se houve hiperlinks direcionando a visualização para alguma outra plataforma 

(YouTube, site institucional, e-commerce, blog) e, por fim, se o conteúdo foi produzido dentro 

dos aplicativos das redes sociais analisadas ou desenvolvido fora desse contexto e agregado ali 

apenas para transmissão em rede. 
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Os dados foram tratados, primeiramente, em forma de inventário, isolando-se cada 

snap/story para detalhamento de suas características e, na sequência, foram organizados de 

acordo com a afinidade encontrada entre os temas abordados em cada produção imagética. A 

partir da condensação dos dados, seguiu-se para a análise de grupos de dias de postagem, as 

categorias. O processo de criação das categorias, portanto, aconteceu em forma de acervo, 

pois foram separados os elementos por suas características únicas e, posteriormente, 

reaproximadas as unidades para a representação simplificada dos dados brutos. Houve o 

cuidado de checagem da parametrização das categorias e seguiu-se o estudo com estas, na 

medida em que apresentaram pertinência de análise, objetividade, facilidade de visualização 

das informações compiladas. Justificando a criação de categorias, Bardin completa: 

 (...) Para que a informação seja acessível e manejável, é preciso tratá-la, de modo a 

chegarmos a representações condensadas (análise descritiva do conteúdo) e 

explicativas (análise do conteúdo, veiculando informações suplementares adequadas 

ao objetivo a que nos propusemos: neste caso, o elucidar de certos estereótipos). 

(BARDIN, 2016, p.58) 

Além do registro em termos frequenciais e quantitativos, houve preocupação em 

registrar observações referentes ao conteúdo coletado, envolvendo detalhamento do que 

aparece nas imagens e vídeos, como questões de enquadramento, iluminação, personagens, 

pós-produções, protagonistas, entre outros parâmetros. Esse registro foi executado post a 

post, para que fossem gerados gráficos e diagramas da pesquisa. 

 

 

3.2 Marcas 

Marcas chamaram atenção para serem selecionadas enquanto agentes dessa pesquisa, 

por ser curioso perceber o regime de visibilidade aplicados nos campos de relacionamento com 

seu espectador e potencial consumidor. Na medida em que estão presentes nas redes sociais 

digitais, precisam-se posicionar e produzir conteúdo constantemente, seja ele relevante ou 

banal, consolidando-se sempre presente para marcar sua imagem.  

A interação da marca em ambientes digitais “diz respeito à construção de sua imagem 

perante seus interlocutores na rede” (AVELAR, 2015, p.47). São agentes de comunicação que 
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lidam constantemente com a dialética de sua imagem, entre aspectos tangíveis (materiais) e 

intangíveis (imateriais), visando a construção de cadeias associativas, elaboradas pelos 

espectadores de seu conteúdo, entre o que se mostra, o que a empresa oferta 

mercadologicamente e o que o consumidor anseia em termos sociais e culturais.  

Embora sejam internacionais, todas as marcas observadas têm ou tiveram passagens 

pelo Brasil, estabelecendo-se fortemente no mercado nacional. Para Eugênio Trivinho, 

atualmente vivemos um fenômeno glocal, ou seja, “um entrelaçamento sociotécnico 

homeostático, obliterado e irreversível entre o contexto concreto de exercício da experiência 

cotidiana (...) e o universo áudio/visual das redes em tempo real” (2012, p.13). O glocal é a 

aglutinação dos termos global e local, expressando a máxima comunicação em rede dessas 

duas instâncias, haja vista os movimentos socioeconômicos de globalização e extinção de 

fronteiras entre países. 

Esse fenômeno é evidente na comunicação digital das marcas selecionadas, uma vez 

que as três são internacionais e estabelecem relações, negociações, trocas e tensões culturais 

entre conteúdos locais e globais, na tentativa de enriquecer suas imagens internacionais, 

unificando suas produções, e valorizando o que há de local que possa agregar informação de 

moda em sua comunicação. 

Das marcas selecionadas, a C&A criou um forte canal nacional, que foi selecionado para 

análise, a C&A Brasil. É restrito ao que acontece no país, não havendo ligações comunicacionais 

com as ações da marca em outros países, enquanto marca originária. Em relação à Forever21 

e à Topshop, ambas estabelecem seu principal fluxo comunicativo na rede internacional, sendo 

por isso selecionadas para análise, em detrimento de ramificações possíveis: Forever21 Brasil, 

Forever21 Men, Forever21 Plus, TopMan, Topshop BR, entre outras. Todas essas marcas 

classificam-se no plano de negócios fast-fashion que, conforme pontua Enrico Cietta:  

(...) são modelos produtivos utilizados que fazem do fast-fashion um modelo de 

sucesso: nesse sentido, o setor não é somente uma atividade de “cópia”, mas um 

complexo de estratégias que objetivam organizar, num setor no qual o tempo é 

escasso, uma variável de escolha, velocidade e qualidade, amplitude de variedades e 

produtos pensados para públicos específicos (CIETTA, 2012, p.29) 

Trata-se de um sistema que conta com enorme variabilidade de produtos e cadeia 

industrial de altíssima velocidade. Para lançarem novidades quinzenalmente, faz-se necessária 
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uma questão de logística que supere distâncias espaciais, pois o mesmo produto que é lançado 

no Brasil, por exemplo, no mesmo dia está em oferta na China. Vendem para homens e 

mulheres, possuem imensa variedade em seu mix de produtos, indo de peças para adultos e 

crianças, acessórios, calçados, roupas fitness, sociais, casuais etc. 

Para explorar a condição glocal de existência, em última instância, o corpo material é 

virtualizado e apresentado a outros sujeitos como imagem, via telepresença. As telas dos 

aparelhos tecnológicos transmitem espectro virtual, que representa nossa personalidade. A 

tela media encontros, incentiva e elabora experiências sociais, não sendo preciso estar 

fisicamente presente em um lugar determinado. Por meio da mediação tecnológica, os corpos 

tornam-se ubíquos. Através da telepresença, conquista-se o artifício do sistema tecnológico 

contemporâneo, que desloca nossa existência em tempo real, para qualquer lugar no espaço, 

na medida em que despreza a materialidade humana e concentra-se em informatizar 

plataformas digitais com nossos dados. 

As marcas também podem ser relacionadas a agentes ubíquos, na medida em que 

participam das trocas comunicativas em rede e estão presentes em diversos lugares ao mesmo 

tempo, evidenciando a era hipermoderna, como denominam Lipovetsky e Serroy, contexto de 

uma cultura-mundo que, “transcendendo as fronteiras e confundindo as antigas dicotomias 

(economia / imaginário, real / virtual, produção / representação, marca / arte, cultura comercial 

/ alta cultura), reconfigura o mundo em que vivemos e a civilização por vir” (2011, p.07). 

Um ponto instigante para compor a análise das marcas nas redes sociais digitais é o fato 

de percebê-las enquanto indivíduos, como unidades de sentido, que podem-se comportar 

como sujeitos, na medida em que participarem e negociarem relações no mesmo espaço com 

outros. De acordo com Santaella, ainda: 

(...) O sujeito já não está localizado em um tempo/espaço estável, em um ponto de 

vista fixo do qual possa calcular racionalmente suas opções. Pelo contrário, ele está 

multiplicado em banco de dados, dispersado entre mensagens eletrônicas, 

descontextualizado e reidentificado em comerciais de TV, dissolvido e 

rematerializado continuamente em algum ponto na incessante transmissão e 

recepção eletrônicas de símbolos. (SANTAELLA, 2007, p.97) 

Prosseguindo com as considerações de Lipovetsky e Serry, a elevação do status de 

marcas para hipermarcas pode ser considerada nesse contexto, pois as empresas passam a 

planejar seu desenvolvimento mercadológico baseando-se primordialmente em branding 
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(estratégias de fixação de imagem de marca), ao contrário de anos anteriores, em que o foco 

estava na produção industrial e na oferta de produtos tangíveis. Isso acontece “quando a 

dimensão do imaterial constrói mais a marca que a fabricação material do produto, sendo esta 

frequentemente terceirizada ou transferida para países com mão de obra barata. (LIPOVETSKY 

e  SERROY, 2011, p.95). 

A condição em que agentes mercadológicos se encontram atualmente, dada a 

necessidade de dedicarem esforços à visibilidade midiática, como forma a se destacarem na 

cultura globalizada, justifica a importância da pesquisa aqui desenvolvida, como tentativa de 

compreensão de um universo comunicacional contemporâneo particular, a fim de gerar 

estudos futuros e de instrumentalizar novos discursos sobre o assunto.  

Se as redes sociais digitais de conteúdo volátil alteram dinâmicas comunicacionais de 

agentes sociais, estamos lidando com tecnologias que provocam mutações nas linguagens 

humanas, ou seja, de acordo com Ferrari (2016), são tecnologias de linguagem, que hoje 

convencionamos chamar de mídias, sendo fundamentais no estudo sociocultural, pois há o 

entendimento de que “mudanças nas linguagens produzem mudanças na própria natureza 

humana, nos nossos modelos de perceber, sentir, adaptar-nos, pensar, agir, habitar e 

compreender o mundo em que vivemos” (FERRARI, 2016, p.11). 

Para o início da análise, foram reunidas informações institucionais das empresas, 

levantando dados importantes como: o ano de fundação, país de origem, âmbito de atuação, 

breve histórico de atividades, foco no mercado, números mais representativos nessa trajetória 

e progressos financeiros. A partir desse compilado, obteve-se a tabela comparativa abaixo: 

Tabela 1 – Trajetória mercadológica dos agentes selecionados 

  C&A  FOREVER21 TOPSHOP 

FUNDAÇÃO 1841 – Holanda 1984 - Estados Unidos 1964 – Inglaterra 

CRIADORES Clemens e August Brenninkmeyer Do-Won Chang e Jin Sook Spin off da marca Peter Robinson 

PREMISSA 
"Empresa inovadora, divertida, acima 
de tudo, apaixonada pessoas" 

"Like it. Wear it. Share it." (variável de acordo com a coleção) 

PRODUTOS 
Roupas, acessórios, perfumaria, 
celulares e eletrônicos 

Roupas, acessórios, calçados, 
produtos de beleza. 

Roupas, acessórios, calçados, 
produtos de beleza. 

HISTÓRICO 

1841: surgiu como distribuidora de 
produtos têxteis, na cidade de Sneek. 

1984: fundação, em Los Angeles, 
Califórnia por imigrantes coreanos.  

1964: criação da marca dentro da 
marca mãe, Peter Robinson 

1861: começou atividades via C&A 1995: abriu lojas em Miami, Flórida 1974: independência Top Shop 

1911: outros membros da família 
fundaram a C&A na Alemanha. Dez 
anos depois, na Inglaterra. 

2001: expandiu suas atividades pelos 
Estados Unidos e, mais tarde, foi para 
Ásia e Oriente Médio.  

1978: criação da Topman, para o 
público masculino 
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1963: Recuperação pós duas guerras 
mundiais, indo para a Bélgica. 

loja impactante na Times Square, NY, 
com mais de 9.000m2. 

2010: linha de cosméticos. 

1972: começou atividades na França e 
no ano seguinte, na Espanha. 

2014: veio para o Brasil, SP 2012: veio ao Brasil  

1976: veio para o Brasil, SP. 
Lojas em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre e Brasília. 

2015: potencial de crescimento para 
6 pontos de venda no Brasil  

2008: C&A Eco. Repensar o processo 
produtivo da indústria 

Atualmente, é a 5ª maior loja de 
comércio de roupas EUA. 

2016: saiu do país, por problemas de 
infraestrutura. 

MARCAS  ClockHouse, Jinglers, Yessica (mais 8) 
ForLove21, Love21 Maternity, 21men 
(mais 3) 

Topshop, Topman 

PDV Mais de 1.800 mundo, 280 Brasil Mais de 700 mundo, 28 Brasil. Mais de 300 mundiais. 

PRESENÇA 24 países 47 países  31 países 

HOLDING Capital fechado - Cofra Holding AG Capital fechado - Forever21 Inc. Capital fechado - Arcadia Group Lt 

FACEBOOK CeaBrasil Forever21BR Topshop 

INSTAGRAM cea_brasil forever21 Topshop 

TWITTER cea_brasil forever21 Topshop 

YOUTUBE Cea Forever21Inc TopshopPodcasts 

SNAPCHAT Ceabrasil forever21 Topshop 

FATOS 

Instituto C&A: educação e formação 
de crianças e jovens pelo Brasil 

Apoia instituições e programas em 
benefício de crianças carentes, como 
parte de responsabilidade social. 

Faz parte da associação Arcadia, com 
manifestos como a Fashion Footprint. 

C&A Collection: trabalho colaborativo 
com criadores brasileiros importantes, 
como Stella McCartney, Amir Slama, 
Gloria Coelho, Isabela Capeto, entre 
outros. 

Todas as sacolas de compras tem 
escrito "John 3:16", em alusão a uma 
passagem da Bíblia. 

Parceria com outros estilistas, como 
Stella Mc cartney, Alexander 
McQueen, veiculando coleções 
cápsula. 

Linha de crédito - Banco Ibi 

Orgulha-se de ainda ser um negócio 
familiar, da família coreana que deu 
certo nos Estados Unidos, através de 
venda de peças de roupa. 

Principais concorrentes são Zara 
(sueca) e H&M (britânica) 

Fonte: Dados compostos a partir de pesquisas nos sites institucionais das três empresas. 

Nas seções a seguir, serão discutidas as publicações de cada agente, em separado, 

relacionando-as entre si, com a finalidade de categorizar os dados por tipos de produção, 

observando sua intenção ao veicular determinado conteúdo. Entram para a discussão, 

também, gráficos que representam o tempo dedicado a cada categoria em cada rede, a 

frequência de cada categoria na inserção de conteúdo nas redes e a quantidade de vídeos e de 

imagens produzidas. Após a divisão da análise por marcas, o texto prossegue com 

considerações que conectam conceitualmente algumas iniciativas entre si, com exemplos do 

que foi elaborado no período coletado, avaliando estratégias aplicadas em cada rede, dada a 

comunicação digital por imagens e vídeos voláteis. 
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3.2.1 C&A Brasil 

O período de análise da C&A Brasil, assim como as demais marcas, ocorreu de janeiro a 

março de 2017; foram monitoradas, porém, por um período maior, de dezembro de 2016 a 

maio de 2017. Conforme explicado anteriormente, isso se deu por uma medida de segurança: 

caso se restringisse apenas com o conteúdo que seria analisado e se quisesse retroceder um 

pouco a observação ou adiantar o olhar no tempo, não haveria essa possibilidade, uma vez que 

o conteúdo é volátil e efêmero. Não existe banco de dados dessas publicações para fácil acesso, 

a não ser o que se captou dia após dia. Foram coletados seis meses de dados, focando a análise 

em sessenta dias.  

O recorte consistiu em observar a marca fast-fashion e seu potencial de produção de 

conteúdo relevante, em formato de imagens e vídeos voláteis. A C&A foi selecionada por sua 

grande representatividade no mercado nacional, que movimenta cerca de 4,5 bilhões de reais 

por ano, em uma rede que conta com 280 lojas ativas no Brasil, possuindo em média 17.000 

funcionários, segundo pesquisa divulgada pelo Ibevar, sobre 2015.  

Um ocorrido curioso na pesquisa foi a não-ativação do Snapchat pela marca ao longo 

dos dois meses selecionados. Houve publicações somente no Instagram Stories. Mesmo assim, 

a marca foi mantida na análise, por uma questão de preservar os critérios do protocolo inicial 

e não tirar a credibilidade da coleta de dados, aceitando-se heterogeneidades imprevistas que 

os agentes trouxessem aos princípios pré-estabelecidos. Anteriormente a janeiro, havia 

produções em ambas as redes, critério previamente eleito para sua seleção. 

Um recurso importante do Instagram Stories mantido ao longo das publicações da C&A 

Brasil foi o espaço que o enunciador teve, dentro dessa comunicação, para comentários de 

seus espectadores. Ao final das imagens, existem dois botões: à direita, o de reticências, que 

ao ser clicado, serve para denunciar conteúdo ou bloquear usuário e, à esquerda, o de “enviar 

mensagem”. A seção de enviar mensagens permite que qualquer espectador possa escrever 

algum texto, enviando-a para a marca, como manifestação do que é visto. É um recurso 

opcional de ser mantido ou desativado. No caso, a marca optou por mantê-lo.  

Isso significa que a comunicação entre os agentes, marca e espectador, é facilitada pela 

plataforma, para que aconteça no mesmo instante em que o estímulo é visto. Para a marca, é 

possível receber feedbacks, ouvir a opinião de seus potenciais consumidores e coletar 

informações sobre a repercussão de cada assunto postado. É uma evidência da comunicação 
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contemporânea, tamanha é a sua convergência e interação nas camadas ativas. De acordo com 

a reflexão sobre convergência de mídias, dada por Jenkins:  

(...) a convergência representa uma mudança de paradigma – um deslocamento de 

conteúdo de mídia específico em direção a um conteúdo que flui por vários canais, 

em direção a uma elevada interdependência de sistemas de comunicação, em direção 

a múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia e em direção a relações cada vez 

mais complexas entre a mídia corporativa, de cima para baixo, e a cultura 

participativa, de baixo para cima. (JENKINS, 2009, p.325) 

Se antes presenciava-se uma estrutura de comunicação tradicional, pautada na 

hierarquia e em um fluxo vertical, com as redes sociais digitais tem-se o aumento da escala de 

reverberação do conteúdo produzido e do acesso à resposta, do diálogo entre agentes, pois 

uma marca não só produz conteúdo, mas também recebe informações de seus espectadores, 

vislumbrando caminhos para estabelecer uma troca informacional efetiva. 

Na tentativa de se elencar as postagens34 mais relevantes da C&A Brasil no período 

selecionado, foram identificados alguns dias específicos, formando categorias, que traduziram, 

durante o período de observação e coleta de dados, algumas estratégias de comunicação 

aplicadas pela marca.  

A primeira postagem relevante, em ordem cronológica, foi a que trouxe Caio Braz em 

foco, influenciador digital e consultor de moda, transmitindo os bastidores de uma sessão de 

fotos, com temática especial de moda praia. Com ele, estavam quatro instagramers, micro 

influenciadoras digitais pelo Instagram, que costumam fazer trabalhos juntas, para serem as 

modelos da sessão e para repostarem a experiência que tiveram com a marca ao longo do dia, 

em suas próprias redes.  

Caio não dissociou de seu discurso traços de sua personalidade, sendo o porta-voz da 

marca no dia, inserindo em seu discurso particularidades de sua personalidade, jargões 

pessoais, com um estilo pop cool de entrevistar os agentes da sessão de fotos, tanto para 

conversar com as convidadas quanto para interagir com os funcionários da equipe. Participou 

de dias temáticos, como repórter, representando uma linguagem descontraída.  

                                            
 

34 Todas as postagens coletadas da C&A Brasil podem ser visualizadas no link: 

https://www.dropbox.com/sh/nhwfvvkjyubuoof/AACH46zfGWz32x_G5BVfGZhUa?dl=0   

https://www.dropbox.com/sh/nhwfvvkjyubuoof/AACH46zfGWz32x_G5BVfGZhUa?dl=0
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Figura 6 – Posts C&A Brasil: Making of 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da C&A Brasil em 16/01/2017. 

O uso de influenciadores digitais como porta-vozes da marca é um recurso de 

marketing, adotado tanto nas redes de conteúdo volátil como nas demais redes sociais 

contemporâneas, na tentativa de aproximar o público da mensagem, tendo como 

intermediária uma pessoa carismática que já tenha conquistado a confiança da audiência que 

se pretende atingir. É um facilitador no discurso. É possível relacionar esse mecanismo com a 

potencialidade do aconselhamento, artifício comunicacional defendido por Jonah Berger, em 

que “a objetividade de nossos amigos, combinada à sua sinceridade, nos deixa muito mais 

inclinados a ouvi-los, confiar e acreditar neles. Além disso, o boca a boca é mais direcionado 

(...) é naturalmente dirigido para um público interessado”. (BERGER, 2014, p. 174). 

No anseio de serem simples agentes nas redes sociais digitais, as marcas, 

possivelmente, tentam fazer o papel de pessoas, indivíduos comuns, para inserirem seus 

discursos em comunicações corriqueiras e para trazerem espontaneidade, como as redes em 

questão requerem. Em um universo tomado pelo bombardeio de informações, constituído por 

redes conectadas a diversos agentes com estórias diferentes a contar, é preciso otimizar o 

tempo do espectador, tornar-se próximo, para criar uma linguagem familiar. Conforme Ferrari: 

(...). Para disputar o recurso mais precioso que as pessoas têm, o tempo delas, é 

preciso se tornar iguais a elas. Marcas, até as mais poderosas, estão tentando virar 

pessoas nesta era social. Tentam ter personalidade e criar narrativas próprias e 

personalizadas (FERRARI, 2015, p.169). 

Uma segunda transmissão recorrentemente identificada foi a de divulgação dos pontos 

de venda da C&A Brasil, no caso, as lojas do Shopping Morumbi e do Shopping Iguatemi, assim 

como o lançamento de novas coleções em loja, com a coleção Pat Pat’s. Tratam-se de vídeos 
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com músicas cool, pop eletrônico, que mostram ativações dentro das lojas específicas (corner 

de grafite para customizar roupas recém compradas ali, corner para tutorial de maquiagem que 

combinasse com o look montado da nova coleção adquirida).  

Nota-se a preferência por editar vídeos em boomerangs (produzidos em loops de um 

segundo), apresentando inserções mais descontraídas, ao transmitirem as ativações nas lojas. 

Percebeu-se também a ausência de um porta-voz fixo, para contar aos espectadores sobre as 

novidades. 

Figura 7 – Posts C&A Brasil: PDVs 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da C&A Brasil em 27/02/2017 – visita à loja do Shopping Morumbi. 

Algumas blogueiras de moda, como Lala Noleto e Blog da Mariah marcaram presença 

como convidadas. A ação de trazer blogueiras para prestigiar esses eventos objetiva uma 

associação das marcas, da blogueira e da empresa, objetivando o endosso daquelas ao que a 

empresa lança. Como são celebridades que influenciam seus seguidores, a empresa novamente 

encurta o caminho da comunicação com essas pessoas, via influencers. 

A terceira seção identificada contemplou três tutoriais de maquiagem com temáticas 

de Carnaval, ensinando aos espectadores maquiagens específicas para os desfiles/bloquinhos 

comemorativos da data. Entra-se em uma categoria que mostra a artificialidade de vídeos 

produzidos pelos agentes, sobrepondo-se aos espontâneos, cuja origem da rede social de 

conteúdo volátil predeterminava, uma vez que os vídeos dos tutoriais foram produzidos fora 

do Instagram Stories. Isso foi identificado porque os vídeos contaram com diversos cortes de 

cena em um mesmo story.  

O Instagram é uma rede que aceita vídeos e imagens produzidos fora de suas 

dependências, subidos do rolo de câmera. A manifestação desse tipo de conteúdo é feita sem 

alterações na forma de visualização final. Caso ocorra no Snapchat, por exemplo, será evidente 
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e prejudicial à comunicação, pois o aplicativo sinaliza com uma borda branca35 ao redor da 

imagem, para evidenciar que o conteúdo foi trazido de outra fonte. 

Figura 8 – Posts C&A Brasil: Tutorial 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da C&A Brasil em 15/02/2017. 

A blogueira influencer que dá as dicas dos tutoriais é a Mandi Raimondi, focada em 

maquiagem, rápida em suas explicações e com soluções fáceis de serem adotadas pelos 

espectadores, dada a baixa complexidade de execução das fantasias pretendidas. Cada dia foi 

dedicado a um tipo de maquiagem. A blogueira foi filmada por outra pessoa enquanto realizava 

as maquiagens, não usando recursos de self-filmagem. Como opção de “ver mais”, o botão que 

fica abaixo das postagens, como link para outras páginas da internet, direciona o espectador 

para a página de YouTube da marca, para assistir ao vídeo completo, com detalhes. 

Esse é outro ponto de atenção gerado, na diferenciação entre as redes analisadas. O 

Instagram Stories permite o recurso de hiperlinks para redirecionar o espectador para outras 

páginas fora do aplicativo, como loja on-line, YouTube ou Facebook, por exemplo. Isso já não 

acontece no Snapchat, fechado em si mesmo36. 

A questão de hiperlinks, que dão maior liberdade e mobilidade ao espectador, somada 

à ideia de existirem recursos como o “enviar mensagem”, evidencia que, de fato, a forma de 

consumo de imagens digitais e informações tem mudado gradualmente, pois as redes surgem 

para auxiliar indivíduos sociais a compartilharem suas experiências de vida constituídas 

localmente, de forma global. Conforme pontua Shirky, “a mídia é na verdade como um triatlo, 

                                            
 

35 A partir de abril de 2017, Snapchat deixou de discriminar imagens, entre as arquivadas e as produzidas na hora. 

36 Em julho de 2017, o Snapchat começou a agregar recursos de hiperlinks. 
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com três enfoques diferentes: as pessoas gostam de consumir, mas também gostam de 

produzir e de compartilhar” (2011, p.25). É uma abertura comunicacional que redes sociais 

digitais permitem, tornando espectadores mais ativos. 

Ao mesmo tempo em que o espectador assiste ao conteúdo ofertado, pode também 

comentar e interagir com a marca e mais: ser redirecionado para a loja on-line, caso queira 

efetivar essa experiência de consumo com a marca, finalmente alterando seu papel nesse 

contexto, passando de espectador para consumidor. 

Ao criar conteúdo para diferentes plataformas digitais, sobre um mesmo assunto, sem 

replicações, mas com abordagens diferentes, respeitando as características próprias de cada 

canal de comunicação, tem-se argumentos para inferir que a C&A Brasil usa de narrativas 

transmídia para unificar sua mensagem, perpassando pelo Instagram Stories, pelo Instagram 

em sua seção fixa, pelo Facebook e YouTube. De acordo Janet Murray, “finalmente, toda 

tecnologia bem-sucedida para contar histórias torna-se ‘transparente’: deixamos de ter 

consciência do meio e não enxergamos mais impressão ou filme, mas apenas o poder da 

própria história” (2003, p.40). 

O conteúdo dos tutoriais foi apresentado somente via vídeos, ao som de músicas de 

jazz e pop. Como a protagonista tem somente quinze segundos máximos por vídeo para falar 

sobre a etapa que quer evidenciar, as instruções aparecem rapidamente, sendo cortadas às 

vezes, mesmo antes de concluir a última palavra pretendida. São, na realidade, vídeos 

introdutórios para que o espectador navegue pelas redes da marca, para obter as informações 

completas. A seção foi denominada como “Campanha de Carnaval C&A”. 

A quarta categoria passível de identificação foi a CarnaUol. Por meio de uma associação 

de marcas, a C&A Brasil produziu conteúdo ao longo de três dias, utilizando o camarote do Uol, 

no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, propondo uma segunda seção em que tratou do 

assunto Carnaval. Produziram abadás com as duas marcas e incentivaram a customização 

dessas peças, como habitualmente ocorre em camarotes. O conteúdo gerado abordou fotos 

de looks de quem se encontrava ali, na avenida palco para o desfile e da cobertura dos shows 

que ocorreram no camarote entre um desfile de carnaval e outro.  

Claramente, tratou-se de evento para evidenciar a presença da marca, pois não foram 

expostos produtos ou imagens que dissessem algo diretamente à essência de seus negócios, 

mas que trouxessem conteúdo de entretenimento para os espectadores que gostassem de 

obter imagens e informações sobre o carnaval no Rio de Janeiro. Aqui, o produto é o estilo de 
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vida, o interesse da C&A Brasil em assuntos que também despertem curiosidade a seu público; 

é a presença da marca no evento. 

Figura 9 – Posts C&A Brasil: CarnaUol 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da C&A Brasil em 26/02/2017. 

Ao falar sobre a temática cultural corrente, produzindo conteúdo específico para tratá-

la, independentemente de se referir aos produtos de moda, como foi o caso, a C&A Brasil 

adentra a um contexto de estilo de vida e cultura, como se fosse um canal de informação, 

trazendo dicas que possam fidelizar o espectador. Falar sobre assuntos que as pessoas queiram 

ouvir é imprescindível para tornar-se relevante, facilitando a preferência de audiência que, ao 

invés de assistir a conteúdos desconexos, escolhe a marca que fale diretamente com ela, cuja 

estratégia é baseada no que é relevante e tendencioso naquele determinado instante. Aqui, o 

produto é o lifestyle (estilo de vida), é a presença da marca no evento.  

Finalmente, a quinta categoria explorada pela C&A Brasil e claramente identificada 

neste trabalho, foi a série de stories que contou com quatro dias de depoimentos de 

transeuntes no São Paulo Fashion Week, discorrendo sobre moda, diversidade, consumo 

consciente, produção industrial planejada e tecnologia. A marca, mesmo não tendo participado 

dos desfiles, montou um corner dentro deste evento de moda de maior circulação e relevância 

em São Paulo, a fim de discutir questões complexas contemporâneas. 

O conteúdo foi exposto em pequenos depoimentos de pessoas de estilos diversos. 

Quando a pauta foi empoderamento dos mais variados estilos, no sentido de se apropriar do 

que o mercado oferece, adaptando para a identidade própria de cada consumidor, quem se 

manifestou foram micro influenciadores digitais, personificados com esse discurso. Havia 

propriedade no depoimento, pois era referido a algo habitualmente por eles defendido. Os 
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profissionais da área, num segundo momento, se destacaram quando a temática envolveu 

negócios, novas formas de consumo, consumo consciente e tecnologia aplicada à indústria. 

Figura 10 – Posts C&A Brasil: SPFW 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da C&A Brasil do dia 16/03/2017. 

Os vídeos contaram com manipulações de imagem, pois em um mesmo story, havia 

mais de um corte na cena. A produção utilizou, no mínimo, duas câmeras registrando o 

conteúdo exposto, constituindo-se em evidência de captação fora do aplicativo Instagram, para 

posterior veiculação na plataforma, utilizando apenas sua rede, mas não seus recursos 

limitados de edição de imagem. Foram quatro dias de depoimentos sobre os seguintes temas: 

diversidade, consumo consciente, Projeto Estufa + C&A e, finalmente, tecnologia. 

Embora a C&A tenha como base a produção industrial intensa e aquecida, com 

renovação de produtos em grande frequência, existe um movimento recorrente da marca de 

propor discussões sobre sustentabilidade, não só ambiental, mas também da cadeia produtiva 

de moda, no sentido de saturação de mercado, avaliando aplicações tecnológicas, liberdade de 

estilos e autoria na produção de looks. Desde 2008, fomenta estudos e atividades correlatas, 

com a criação do Instituto C&A. 

Frequentemente, ao se apropriar de assuntos em pauta, ao se adaptar às tendências de 

consumo e de conceitos culturais vigentes, a marca entra em sistema de visibilidade favorável 

ao brand awareness (reconhecimento de marca), associando sua imagem a causas legitimadas 

socialmente. De acordo com Andrea Semprini: 

(...) o rol de promessas ofertadas pelos bens de consumo é substituído pelas 

promessas das marcas. Incorporando a linguagem social das primeiras, o discurso 

manipulador das marcas aposta igualmente nos procedimentos por sedução com o 

propósito de manter o consumidor no estado de sujeito desejante (2010, p.13). 
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Durante os sessenta dias de análise, em treze deles constataram-se publicações, 

totalizando 229 stories. Não houve atividade da marca no Snapchat, apenas no Instagram 

Stories. Existiu a preferência pelo conteúdo veiculado por vídeo, somando 131 stories, e 98 em 

imagem. Ao total, a marca gerou 27’23’’ de conteúdo. Pode-se considerar que o agente 

aproveitou a oportunidade de falar sobre eventos relevantes para seu público, cauteloso na 

frequência de postagem, mas produzindo tempo considerável nas inserções que elaborou. 

Comparando as oportunidades de uma marca na mídia tradicional, em período anterior 

às redes sociais digitais, seriam necessários investimentos homéricos em canais de 

comunicação, para que a C&A Brasil tivesse espaço de divulgação por mais de 27 minutos em 

dois meses. Embora não sejam todos os seguidores da marca que assistem a essa comunicação 

volátil, a C&A registrou, até junho de 2017, 2,6 milhões de seguidores, que tiveram a 

possibilidade de assistirem ao conteúdo veiculado.  

As redes sociais digitais colaboraram para a abertura do direito de publicação pois, na 

medida em que qualquer um possa postar, não se faz necessária a submissão de qualquer 

restrição aos agentes detentores de grandes mídias. As marcas levam vantagem nesse 

processo. O conteúdo volátil é veiculado na própria área do usuário comum, em seu perfil, 

tendo sua visibilidade gratuita para o enunciador. A opção de patrocinar conteúdo existe no 

aplicativo, mas sua base de atuação é gratuita. 

A compilação das publicações da C&A Brasil no Instagram Stories, durante o período 

analisado, possibilitou a percepção de alguns pontos recorrentes: todas as stories tiveram o 

espaço “enviar mensagem”, abrindo canal para uma comunicação mais aberta com qualquer 

espectador que desejasse interagir; houve pouco uso de emojis ao longo das produções, na 

medida em que ficaram mais concentrados em categorias que tiveram protagonista 

espontâneo a frente das produções; houve uso de tecnologia externa para produção de alguns 

vídeos, utilizando a plataforma apenas como base para veiculação de conteúdos curtos, 

negando a espontaneidade tradicional das imagens voláteis, de pouca manipulação e de 

precariedade imagética proposital; os interlocutores foram pessoas de biótipos diversos, não 

estereotipados, como modelos de um estilo comportamental único; a pós-produção mais 

utilizada foi a de textos explicativos para cada conteúdo, para traduzir a temática do story ou 

para registrar o contato/perfil do protagonista no vídeo.  
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Todas essas características colaboraram para o estabelecimento de uma comunicação 

descontraída, informativa e focada em eventos pontuais, aproximando enunciador e 

enunciatário, marca e espectador, considerando potencialidades de posterior consumo.  

Reunindo as categorias de temas identificados no período de análise da C&A (Making 

of, PDVs, Tutorial de maquiagem, CarnaUol e SPFW), foi elaborado o gráfico abaixo, 

determinando o tempo em que a marca dedicou para cada seleção, a fim de se ter a relevância 

identificada de cada assunto, no contexto total da marca. É possível, com base nesse 

comparativo37, identificar que a categoria SPFW foi a mais explorada, com 9’48’’ em 

publicações, entre vídeos e imagens, evidenciando reconhecimento de marca, presença em 

evento relevante para o setor de moda e conteúdo manipulado (elaborado em outros 

programas, externos aos aplicativos das redes sociais). 

Gráfico 1 – Divisão de categorias por tempo: C&A Brasil 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Na sequência, a C&A dedicou 5’41’’ para o CarnaUol, em que mostrou o camarote da 

marca no Carnaval 2017 na Marquês de Sapucaí, também direcionando esforços para 

comunicação de mensagens que não envolvessem produtos, mas sim, estilo de vida e 

comportamento.  

                                            
 

37 Para todos os comparativos entre redes, utilizamos a cor amarela para representar o Snapchat e a cor rosa para 

o Instagram Stories. Houve essa padronização para facilitar a leitura dos dados, em toda extensão do texto. 
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É apenas na categoria PDVs que a marca começa a introduzir seus produtos do varejo à 

cena, em destaque. Até então, nas categorias mais relevantes, isso não havia acontecido. 

Portanto, as publicações da marca de maior destaque, com base nesses indicadores, foram as 

que reiteraram seus discursos institucionais, de aspectos intangíveis e experienciais, em 

detrimento dos produtos, que de fato são vendidos no varejo de moda. 

Outra constatação importante a ser feita é a de que apenas 28% do conteúdo 

representam espaços próprios à marca (soma de PDVs e Making ofs), ao passo que na maioria 

do tempo (72%), houve dedicação aos eventos diversos que a marca propôs cobrir (Carnaval, 

em duas versões, e SPFW). Concluindo a captação, foram 13 dias em que a marca interagiu no 

Instagram Stories.  

No gráfico a seguir, há a relação de dias em que houve produção de conteúdo da marca 

no Instagram Stories e o tempo dedicado, para visualizarmos a frequência e a incidência. 
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Gráfico 2 – Dias de publicação da C&A Brasil 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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3.2.2 FOREVER21 

A Forever21 é uma empresa que surgiu em 1984, na Califórnia, Estados Unidos. Após 

30 anos de atividade, veio ao Brasil em 2014, aqui sustentando 28 pontos de venda, segundo 

dados do Mintel. Em números, a Forever21 representa uma companhia detentora de mais de 

700 pontos de venda pelo mundo, atuando em 47 países, sendo o 5° maior varejista nos 

Estados Unidos, de acordo com o site institucional da empresa. Com a premissa de evidenciar 

os “eternos 21 anos” de seu público consumidor, conforme o nome da marca, e com o slogan 

“Like it, wear it, share it” (goste disso, vista isso, compartilhe isso), apresenta diversidade de 

estilos para jovens e adolescentes, agregando em seu mix de produtos: roupas, acessórios, 

calçados e cosméticos. 

Avaliando o conteúdo digital que a marca produziu, no Snapchat e no Instagram Stories, 

durante o período de coleta de dados, foram comparados post a post, percebendo-se uma 

similaridade em algumas publicações38, o que resultou em grupos de temáticas bem claras. Ao 

contrário da C&A Brasil, a Forever21 utilizou ambas as redes. 

A maior incidência de posts foi de seções Tuesday Stylist’s Picks, em que a marca dava 

dicas de combinações de looks e de peças de roupa de acordo com ocasiões específicas. Como 

o próprio nome faz referência, eram vídeos passados todas as terças-feiras, revelando escolhas 

específicas de produtos da marca, em detrimento a outros. As seções foram criadas no 

Snapchat e replicadas para o Instagram Stories, preservando todo o conteúdo do vídeo.  

Embora a marca tenha se apropriado do espaço que ambas as redes sociais fornecem 

para seus usuários, nesse caso não foram criados conteúdos diferentes, para a veiculação final. 

No Instagram Stories, porém, foi adicionado o recurso de m-commerce39. A cada imagem, o 

espectador poderia clicar no link “ver mais” e ser direcionado para a loja on-line. 

A reincidência dessa categoria às terças-feiras evidenciou uma periodicidade, que 

eximiu a comunicação do fator inusitado e inseriu aspectos estratégicos, rotineiros, às 

produções. Houve uma lógica de programação da mídia. A cada semana, no mesmo dia, foi 

elaborado um programa que ofereceu aos espectadores produtos por categoria, utilizando a 

                                            
 

38 Todas as postagens coletadas da Forever21, na íntegra, podem ser visualizadas no link: 

https://www.dropbox.com/sh/8vzwarrkmc52elg/AADk8J9gL1EQU9dZi4I0bCzna?dl=0  

39 M-commerce são transações comerciais feitas pela internet, através de dispositivos móveis. 

https://www.dropbox.com/sh/8vzwarrkmc52elg/AADk8J9gL1EQU9dZi4I0bCzna?dl=0
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mesma linguagem e formato visual semanalmente. A produção foi composta por 5 ou 6 posts 

compilados, iniciando com um snap/story de fundo escuro, com o logo da Forever21 e escritos 

em branco, anunciando o conteúdo das fotos que viriam a seguir. 

Figura 11 – Posts Forever21: Tuesday Stylist’s Picks 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da Forever21 no dia 25/01/2017. 

De acordo com Marcel Danesi, emojis são figuras populares nas redes sociais digitas 

pois permitem “uma comunicação intercultural facilitada, transcendendo as barreiras 

simbólicas que antes demarcavam escritas específicas e deixam implícitas ideologias 

sociopolíticas pretendidas40” (DANESI, 2016, location 60)41. Através de sua visualidade, 

apresentam-se como figuras que substituem palavras, parte constituinte dos discursos 

elaborados e transmitidos pelas redes, pois trazem casualidade, humor, descontração e 

assertividade de mensagem em pouco espaço para comunicações prolixas, como é o caso das 

imagens voláteis que, além de se dissolverem no tempo ao longo do dia, possuem tempo de 

visualização curto, de até quinze segundos por post, no fluxo natural de sua exibição 

programada pelas plataformas. 

                                            
 

40 Livre tradução da citação: “(...) thus making it possible to facilitate intercultural communications by transcending 

the symbolic barriers of the past demarcated by specific scripts and the implicit sociopolitical ideologies that they 

entailed. (DANESI, 2016, location 60)” 

41 Citação de conteúdo em e-book. O Kindle é uma plataforma para aquisição de leitura de e-books (livros digitais). 

Os e-books, diferentemente das versões impressas das obras, não seguem uma paginação fixa, adaptando-se de 

acordo à tela e às opções de leitura do usuário. O Kindle utiliza um sistema de posicionamento (location) que 

permite ao leitor ir diretamente ao ponto do texto informado. 
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Outro padrão reconhecido foram os vídeos que passavam cenas do making of de 

sessões de fotos da marca, em sua maioria veiculados às quintas-feiras. As próprias modelos 

captavam os vídeos, usando duas câmeras de um smartphone, frontal e externa. Nessas 

produções, falavam brevemente sobre como estava sendo seu dia, mostravam alguns produtos 

que vestiam para serem fotografadas, adicionando filtros e emojis às imagens.  

Figura 12 – Posts Forever21: Making of 

     

Fonte: Screenshots do Snapchat da Forever21 no dia 02/03/2017. 

Para ambos os tipos de vídeos, Tuesday Stylist’s Picks e Making of de shootings, as trilhas 

sonoras referem-se a músicas famosas e em evidência no momento, do gênero pop eletrônico, 

provavelmente detectados pela marca como preferência musical de seus espectadores, como 

hits The Chainsmokers, Rihanna, Justine Skye, The Weeknd, entre outros. 

Cria-se, para o consumidor espectador, a sensação de pertencimento, pois foi possível 

se imaginar no set de fotos, sendo parte daquele momento da marca, espelhando-se nas 

modelos, cujos estilos de vida se mostravam similares aos do consumidor idealizado pela 

Forever21. Novamente, ocorreu a replicação de conteúdo, do Snapchat para o Instagram 

Stories. Sabe-se que foi de uma plataforma para outra pois os vídeos eram idênticos e 

apresentavam filtros faciais específicos, recurso patenteado pelo Snapchat até então42. De 

acordo com Raquel Recuero, as impressões criadas nas redes sociais digitais passam por uma 

curadoria do usuário enunciador, para que seja emitida estrategicamente, por meio das 

escolhas que fazem no momento das publicações. Complementando a linha de raciocínio: 

                                            
 

42 Os filtros faciais deixaram de ser exclusividade do Snapchat em maio de 2017, estando presentes também no 

Instagram Stories, desta data em diante. 
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(...). Os atores são conscientes das impressões que desejam criar e dos valores e 

impressões que podem ser construídos nas redes sociais mediadas pelo computador. 

Por conta disso, é possível que as informações que escolhem divulgar e publicar sejam 

diretamente influenciadas pela percepção de valor que poderão gerar. (RECUERO, 

2014, p.118) 

Uma vez que as marcas investem na criação de vínculos emocionais com seus 

espectadores e potenciais consumidores, a conexão estabelecida abrange relações irracionais, 

que envolvem a negociação de valores sociais e culturais, excedendo a dimensão puramente 

mercadológica. Há o consumo de bens com aspectos imateriais consolidados. Portanto, “ao se 

criar um vínculo emocional entre consumidor e empresas ou marcas, o objetivo não é apenas 

a compra, mas que os consumidores se tornem fãs e promotores da marca, estimulando outros 

potenciais consumidores” (AVELAR, 2015, p.200). 

Com o excesso de oferta de produtos no varejo de moda, como exemplo de nicho 

mercadológico que está em análise na pesquisa, principalmente com o foco dado, de empresas 

cujo modelo de negócios é o fast-fashion, as marcas entram em evidência para promoverem 

conexões, cujas significações agreguem sentido ao estilo de vida do consumidor, não apenas 

em nível estético, mas também em nível sociocultural, gerando sensação de pertencimento, 

identificação com os princípios da empresa e alinhamento com o posicionamento que constrói 

perante acontecimentos sociais da atualidade, em que ambos os agentes se inserem. 

Uma terceira categoria dos vídeos declarou o uso de outras ferramentas de imagem, 

além das disponíveis nos aplicativos das redes: os mini vídeos altamente produzidos, com 

cortes de cenas, música, legenda, fundo digital, entre outros ajustes, todos salvos e veiculados 

como um só post. Estes vídeos apareceram somente no Instagram Stories, não sendo 

replicados no Snapchat. Acredita-se que isso tenha acontecido porque quando um usuário sobe 

no Snapchat um vídeo que não foi captado dentro do aplicativo, que é da memória do celular, 

por exemplo, o programa sinaliza isso, com marcações visuais no próprio vídeo, conforme 

mencionado anteriormente.  

Já no Instagram Stories, isso não acontece, os vídeos manipulados assemelham-se mais 

com os espontâneos, sendo tratados de forma igual pelo programa. Geralmente, os vídeos 

eram propagandas para entrevistas que a Forever21 gravara e disponibilizara em seu canal do 

YouTube, disparando chamadas das cenas de entrevista, via vídeos voláteis. Abaixo de cada 

story postado, havia duas mensagens, que alternaram entre si: swipe up for full interview 
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(deslize para cima para acessar a entrevista completa) e swipe up to shop (deslize para cima 

para comprar). 

Figura 13 – Posts Forever21: Chamadas 

    

Fonte: Screenshots do Instagram da Forever21 no dia 13/03/2017. 

A possibilidade de tocar na tela e ser direcionado para o YouTube, no caso de se desejar 

assistir à entrevista completa, dá continuidade a um conteúdo que perpassa as redes sociais 

digitais, iniciando-se no Instagram Stories, mas com o gancho para que sua visualização seja 

continuada no YouTube, tratando o conteúdo como uma narrativa transmídia. Em cada 

plataforma, o espectador terá uma visão diferente de um mesmo assunto, interconectado pela 

marca e pelo recurso de hiperlinks que a rede social promoveu. A alternativa de ser direcionado 

para a loja on-line da marca, no caso de se pretender a compra do produto visualizado, reitera 

o objetivo almejado de as marcas atuarem nas redes sociais digitais, na tentativa de 

transformarem seus espectadores em consumidores de fato. 

Pensando sobre o conteúdo visual em si, independentemente de suas ligações em rede 

citadas acima, consegue-se perceber que as imagens dessa categoria não foram produzidas 

dentro do aplicativo em questão. Há mais de um corte e ponto de vista em que a protagonista 

é filmada, em um mesmo story. Caso os vídeos tivessem ido ao ar assim que tivessem sido 

captados via celular, estariam com um corte por cena, uma vez que são captados por apenas 

um dispositivo tecnológico. A partir de imagens digitais, numéricas, é possível manipulá-las de 

diversas formas, aproximando-se da ideia de que o computador é um grande sampler43 de 

mídias múltiplas, pois ele “unifica as práticas de tratamento de mídias, na medida em que as 

manipula todas a partir de um parâmetro binário comum. Por isso, funciona como um sampler 

                                            
 

43 Para rever o significado do termo, consulte o Glossário, na seção final da dissertação. 
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multimídia” (BASTOS, 2007, p.13). Lidamos com uma linguagem manipulável, programada por 

agentes de computação. 

O conteúdo volátil precisa ser objetivo, ter foco na informação principal pois, uma vez 

que possui poucos segundos por produção imagética, precisa passar a mensagem de forma 

direta e clara. Um motivo possível pelo qual os vídeos foram feitos fora do aplicativo (além da 

abertura de recursos de outros programas, que um vídeo produzido dentro do Instagram 

Stories não teria), talvez seja o de filtrar as entrevistas e seccioná-las, a fim de evidenciar apenas 

as partes mais relevantes, elaborando um material de propaganda para que o espectador veja 

mais informações sobre aquele tema, indo para outra plataforma, como a marca direciona.  

De acordo com Lev Manovich, um empecilho para a comunicação digital é o exagero na 

quantidade de captação de informações. Pelo fácil acesso de seu registro, os usuários podem 

transmitir muitas informações, sendo que a chave para a popularização de seu conteúdo 

poderia se resumir à sintetização na mensagem final. Segundo Manovich: 

Both film cameras and digital cameras of today, including the ones in phones, record 

too much information. When we look at a photo that presents all captured 

information without any filtering, we may be confused about what is important and 

what subject photographer wanted to capture; we may also have difficulty 

differentiating between objects and depth planes. Both professional and designed 

photo strategies act to reduce visual information (2016, p.24) 

Por fim, a quarta categoria identificada nas produções da Forever21 foi a Takeover44. 

Blogueiros ou influencers americanos passaram um dia postando nas redes da marca, como se 

fosse diretamente de seu celular pessoal. Os assuntos foram variados, mas ficaram entre jogos 

de basquete, desfiles de moda e passeios por cidades em viagens turísticas. Houve também 

uma replicação dos conteúdos do Snapchat para o Instagram Stories, que foi identificada para 

a maioria dos posts, não o sendo para todos indistintamente. Os mais espontâneos 

permaneceram com sua veiculação restrita ao Snapchat.  

                                            
 

44 Takeover foi uma palavra usada para classificar essa seção temática de posts por ser uma “tomada”, em tradução 

literal do inglês para o português, uma apropriação que o protagonista do vídeo em questão faz das redes da 

marca, assumindo controle da comunicação para postar conteúdo de seu universo social. 
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De maneira similar à categoria de making ofs, ao trazer influenciadores digitais para 

viver um dia nas redes sociais da marca, a Forever21 aproxima seus consumidores de seu 

universo, utilizando-se particularmente da espontaneidade dos enunciadores, além de contar 

com a empatia que eles podem promover aos usuários da rede que estiverem assistindo às 

publicações. A identificação que os espectadores tiverem com as postagens da marca podem 

incentivar a criação de comunidades, na formação de laços emocionais que o consumidor cria 

com aquelas que admira, assistindo seus conteúdos imagéticos.  

Figura 14 – Posts Forever21: Takeover 

     

Fonte: Screenshots do Snapchat da Forever21 no dia 03/03/2017. 

Essa relação vai além dos produtos de mercado que o agente oferece, haja vista que 

essa categoria prioriza tratar das experiências que o influenciador teve em um evento, em uma 

viagem, mas em nenhum momento evidencia os produtos do varejo de forma direta. Sendo 

assim, os “produtores de mídia e anunciantes falam hoje em ‘capital emocional’ ou ‘lovemarks’, 

referindo-se à importância do envolvimento e da participação do público em conteúdos de 

mídia” (JENKINS, 2009, p.235).  

Estudando os números da Forever21 nas duas redes, foram elaborados os gráficos 

abaixo, em que são comparadas incidência e representatividade, em proporção ao todo, 

segmentando-se por rede social digital. Em minutos, a marca dedicou 20’35’’ para produções 

no Snapchat e 18’24’’ para o Instagram Stories, somando 38’59’’ totais. No que concerne ao 

Snapchat, nota-se a ausência da categoria Chamadas, uma vez que se trata de conteúdo 

manipulado, conforme pontuado anteriormente, pois foi elaborado em outro dispositivo 

tecnológico, sendo direcionado posteriormente para veiculação no Instagram Stories. Caso 

esse material fosse disponibilizado para visualização no Snapchat, essa apropriação seria 

sinalizada pelo aplicativo, interferindo visualmente sobre o conteúdo. 
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Gráfico 3 – Divisão de categorias por tempo: Forever21 

      

FONTE: Elaborado pela autora. 

Ainda analisando o primeiro gráfico, pode-se notar que a categoria Takeover é mais 

significativa no Snapchat, com 34% de representatividade, em relação ao Instagram Stories, 

que se apresenta com 14% apenas. É possível considerar que, por ser um conteúdo mais 

descontraído (reflexo de influenciadores digitais se divertindo em eventos, postando nas redes 

institucionais da marca), foi direcionado com preferência ao Snapchat, rede exclusiva de 

imagens voláteis, pois trata-se de um espaço que possui exclusivamente espectadores que 

entendem a linguagem espontânea, utilizadas pelas marcas para comunicação. Como o 

Instagram Stories é uma seção de uma rede social já existente, o Instagram, possui a base de 

dados da rede originária, agregando uma audiência híbrida, composta por usuários que 

consomem os dois tipos de informação (fixa e volátil), uma interferindo na outra. 

Em contrapartida, a categoria Tuesday Stylist Picks foi mais explorada no Instagram 

Stories que no Snapchat (3’54’’ para 2’15’’), talvez pelo fato de ser potencial conversora em 

vendas, agregando hiperlinks que direcionavam os espectadores de determinado story para a 

loja on-line da marca, diretamente na página da oferta do produto anteriormente exibido na 

rede social, sua tela de origem. 

A categoria de Making of é a principal perante todas as demais, independentemente da 

divisão entre redes. Somando o tempo dedicado ao assunto, a Forever21 produziu 20’25’’, 

representando mais da metade do tempo total da coleta, de 38’59’’. Ao priorizar a veiculação 
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de um conteúdo que não diz respeito aos produtos da marca diretamente, mas sim, ao estilo 

de vida e aos bastidores de suas produções, a Forever21 assume uma posição de marca que se 

sobrepõe a sua posição de varejista de produtos de moda, investindo em apelos intangíveis 

para conquistar atenção de seus espectadores, para que se tornem consumidores, 

independentemente do produto físico, levando em conta a narrativa de marca que pretenda 

construir. 

De acordo com Ferrari (2016), na medida em que o volume de informações já não seja 

mais um desafio de alcance, por ser possível que todos os usuários em rede tenham acesso, 

passa a ser um problema, caso o público espectador não consiga filtrar o que deseja assistir, 

dado o excesso de oferta. Contudo, “é aí que reside a oportunidade clara para as marcas se 

posicionarem como formadoras de opinião, (...) as marcas têm a chance de se posicionarem 

como “hubs” legítimos de conteúdo bem curado” (FERRARI, 2016, p.83). 

Em números totais, foram 23 dias em que a marca interagiu no Snapchat e 31 dias no 

Instagram Stories. Há dias de produção em ambas as redes e dias de exclusividade em uma 

delas. Cruzando a presença nas redes, pode-se perceber que houve produção de conteúdo 

volátil em dias alternados. A Forever21 investiu em 206 snaps, sendo 140 vídeos e 66 imagens, 

e em 186 stories, em que 123 foram vídeos e apenas 63 foram imagens. 

No gráfico a seguir, há a relação de dias em que houve produção de conteúdo da marca 

no Snapchat e no Instagram Stories e o tempo dedicado, para visualizarmos a frequência e a 

incidência. 
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Gráfico 4 – Dias de publicação da Forever21 

 

FONTE: Elaborado pela autora.  
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3.2.3 TOPSHOP 

A Topshop originou-se em 1964, na Inglaterra. Inicialmente, fazia parte da holding Peter 

Robinson mas, em 1974, garantiu sua independência e começou a agir de forma autônoma no 

mercado, com seu nome atual. É uma rede de varejo que vende diversos produtos, como 

roupas, acessórios, calçados e produtos de beleza. Em 2012, veio ao Brasil e representava um 

potencial de crescimento alto, com previsão de abertura de 6 pontos de venda até 2015. Por 

dificuldades de adaptação ao mercado e às leis empresariais brasileiras, ao contrário do 

esperado, encerrou suas atividades no país em 2016. Atualmente, de acordo com Portugal 

Têxtil, possui mais de 300 pontos de venda pelo mundo e exerce atividades de varejo de moda 

em 31 países. 

Seguindo os mesmos princípios de análise das demais marcas, a Topshop enquadra-se 

no modelo de negócios fast-fashion e, embora não tenha mais pontos de venda no Brasil, aqui 

permaneceu por 4 anos, estabelecendo um contato direto com o mercado brasileiro, além de 

ter forte atuação mundial desde a década de 1960. 

Para dar início às reflexões sobre a produção audiovisual da marca nas redes Snapchat 

e Instagram Stories, foram estudadas, primeiramente, as categorias que pudessem agregar os 

dados por temáticas claras, a fim de inferir sobre as estratégias comunicacionais aplicadas em 

cada atividade. No total, foram compilados 22 dias em que houve produção em pelo menos 

uma das redes, somando 27’59’’ de conteúdo final45, composto por 106 vídeos e 265 imagens, 

entre snaps e stories. 

A primeira categoria identificada foi a seção Topshop Snaps, um conjunto de mensagens 

postadas no Snapchat da marca, sempre transmitido às sextas-feiras, com o intuito de exibir 

ensaios fotográficos de looks possíveis, elaborados somente com peças de roupa da marca, 

pré-selecionadas por uma personal buyer (consultora de compras), que utilizou linguagem 

informal. A profissional não só realizou a curadoria das peças para montar os looks, mas 

também fez o papel de modelo e vestiu cada produção de moda elaborada, sendo fotografada 

com o que criara ali. Cada produção conteve um tema específico: elaborações para o 

                                            
 

45 Todas postagens coletadas da Topshop, na íntegra, podem ser visualizadas no link: 

https://www.dropbox.com/sh/4ccquub1nqmnl52/AAB5MwpoVISxdb78hlQSdIMza?dl=0  

https://www.dropbox.com/sh/4ccquub1nqmnl52/AAB5MwpoVISxdb78hlQSdIMza?dl=0
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Valentine’s day, criação de looks para explorar a coleção nova da modelo Lily Jean para a 

Topshop, entre outras temáticas. 

Figura 15 – Posts Topshop: Personal Buyer 

     

Fonte: Screenshots do Snapchat da Topshop no dia 03/02/2017. 

Uma curiosidade dessa seção foi a padronização da apresentação do conteúdo, por 

diversos aspectos: a periodicidade de ser veiculado todas as sextas-feiras em que a coleta 

abrangeu; o mecanismo de produção do conteúdo, que contou com a presença de uma 

consultora de compras, disposta a utilizar uma linguagem divertida e a representar a 

consumidora que vestiria os looks sugeridos; e a introdução de cada seção com uma imagem 

de arranjo de flores, intitulando o conteúdo que seria passado e a recorrência da categoria 

apenas no Snapchat, não sendo veiculada no Instagram Stories. 

Dessas produções, pode-se entender que, embora o Instagram Stories tenha recursos 

de hiperlinks, que poderiam direcionar cada produto exposto a sua página de e-commerce para 

conversão em venda rapidamente, o conteúdo foi veiculado somente no Snapchat, 

provavelmente por apresentar uma linguagem informal e completamente descontraída, 

contemplando boomerangs constantes das consultoras, atitudes e discursos casuais, entre 

outros fatores que dinamizaram a comunicação trazendo, ainda, informalidade para um 

conteúdo institucional. Somente no Instagram, a Topshop possuía mais de 8,9 milhões de 

seguidores, até julho de 2017.  

A questão do Snapchat ter uma base própria e o Instagram Stories usufruir da base de 

dados e conexões do Instagram, rede mais antiga de maior uso, é levada em conta. Enquanto 

os seguidores da marca no Snapchat procuram por conteúdo informal e linguagem volátil 

(única possibilidade da rede), os seguidores do Instagram Stories são os mesmos do Instagram 
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tradicional, que agrega diversos perfis de espectadores/consumidores possivelmente menos 

adaptados ainda à novidade volátil. 

Ao indicar combinações de looks, somente usando produtos da marca, a consultora 

incentiva os espectadores a pensar sobre diversas possibilidades de compras na Topshop. De 

acordo com Jonah Berger, o contágio de uma comunicação é facilitado na medida em que o 

interlocutor oferece recursos, que possibilitem a replicação de um determinado 

comportamento que pretendeu tratar.  

A criação de conteúdos focados na visualização pública potencializa a imitação, pois “se 

é difícil ver o que os outros estão fazendo, é difícil imitar. Tornar algo mais observável facilita a 

imitação. Portanto, um fator-chave para fazer um produto pegar é a visibilidade pública. Se algo 

é criado para aparecer, também o é para crescer” (BERGER, 2014, location 2565). Dada a 

exploração visual de montagens de looks com as peças da marca, a consultora auxilia a 

imaginação do espectador, reduzindo a distância entre ver um produto e pensá-lo como parte 

de seu guarda-roupa.  

Um segundo padrão reconhecido, em termos de frequência de postagem, foi a 

divulgação de novas campanhas e coleções da marca. Esse conteúdo foi veiculado somente no 

Instagram Stories. Tratou de imagens manipuladas, elaboradas fora dos aplicativos das redes 

em questão. Isso pode ser constatado, pois o resultado final assemelhou-se ao final de uma 

campanha profissional (alta resolução de imagens, fotos feitas em estúdio, luz estratégica, 

enquadramento próprio e tratamento da imagem antes de ser veiculada). Comprovando o que 

fora previsto, as mesmas imagens foram encontradas na loja on-line, posteriormente. 

Figura 16 – Posts Topshop: Campanhas 

     

Fonte: Screenshots do Instagram da Topshop nos dias 24/01/2017 e 10/02/2017. 
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Cada produção abria espaço para que o espectador clicasse no botão abaixo da tela, 

“Ver mais”, e fosse redirecionado do Instagram Stories para a loja on-line, exatamente na 

página em que estava sendo ofertado o produto em evidência nos stories. O foco dessa 

veiculação não foram apenas os produtos da Topshop, mas, principalmente, seu 

encadeamento visual em campanhas institucionais, adicionando a ferramenta da rede, que 

permite aproximar a realidade do espectador para a de consumidor, em poucos segundos. 

Embora essa categoria seja focada em produtos, ela se diferencia da categoria anterior, 

Topshop Snaps, na linguagem, na forma de apresentação e no resultado imagético em si, 

contando com a qualidade de uma imagem profissional, com modelos profissionais vestindo as 

roupas e em um contexto de sessão de fotos em estúdio. Talvez seja por isso que a marca tenha 

optado por veicular essa segunda categoria no Instagram Stories e não no Snapchat. Conforme 

já pontuado anteriormente, caso as imagens manipuladas fossem veiculadas como snaps, 

teriam uma borda branca ao redor da tela, sinalizando que o usuário fez upload do rolo de 

câmera do dispositivo móvel. 

Uma terceira categoria de conteúdo postado nas redes da Topshop foi sobre entrevistas 

de diversos assuntos, transmitida por imagens. Tratou-se de um conteúdo passado 

exclusivamente no Instagram Stories. Em cada produção, havia a foto de uma pessoa e seu 

depoimento por escrito, aplicado por cima da imagem. Alguns temas abordados foram: Dia 

Internacional da Mulher e Meet Lily Jean. As entrevistas aconteceram através de statements 

(textos aplicados como frases de impacto, sobre cada imagem do enunciador).  

As fotos das personalidades também se caracterizaram por imagens de campanha, 

manipuladas fora do aplicativo, por agregarem recursos que a plataforma não oferecia. Com 

essa seção, a marca agregou valor as suas produções, explorando um lifestyle (estilo de vida) 

próprio, mostrando-se preocupada com acontecimentos contemporâneos, no caso do Dia da 

Mulher, ou focando em aproximar-se o estilo de vida da modelo ao discurso. 

Tratou-se de uma seção que quase não apresentou vídeos, priorizando imagens. Uma 

presença constante nestas foram textos com letras brancas em fundo rosa, 

independentemente do conteúdo que estivesse sendo dito ali. De acordo com Danesi, o 

reconhecimento de padrões em um conjunto de imagens promove o poder de reiterar 

mensagens, na medida em que “metáforas visuais são poderosas porque elas podem ser 

usadas independentemente como emojis singulares distribuídos de formas específicas, como 
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dizemos, para reforçar significados; ou ainda, podem ser usados exclusivamente para criar 

novas formas de significados visuais46” (DANESI, 2016, location 1309). 

Figura 17 – Posts Topshop: Entrevistas 

     

Fonte: Screenshots do Instagram Stories da Topshop no dia 08/03/2017. 

A reincidência visual e temática, utilizando os mesmos recursos para marcar presença 

em diversos assuntos relacionados ao comportamento interpessoal, pode ser associada à 

estratégia de ancoragem de uma marca, na medida em que tratamos de agentes que precisem 

de enraizamento. Em meio a um contexto social globalizado e com excedente de oferta, as 

marcas ganham espaço quando possuem linguagem específica, focada em seu público 

consumidor. Conforme cita Semprini: 

A busca de enraizamento traduz a necessidade para a marca de se situar sempre mais 

próxima de seu público, de estar sempre presente, de otimizar todas as manifestações 

e, principalmente, suas mediações para alimentar, reafirmar, reiterar, reforçar sua 

relação com seus destinatários. (SEMPRINI, 2010, p.199) 

Uma quarta categoria, também elaborada e aprovada fora do aplicativo, antes de ser 

usada no Instagram Stories como transmissor do conteúdo, foi composta por montagens de 

fotos, uma em cima das outras, formando um moodboard (quadro de referências) final, para 

que a marca divulgasse imagens atuais, que só fazem sentido em um contexto comum, como 

lookbooks (fotos de composições de looks da coleção) e fotos para um editorial de revista. A 

                                            
 

46 Livre tradução para o trecho original: (…). Visual metaphors are powerful because they can be used both 

independently as single emoji distributed in specific ways, as we saw, to enhance meaning; or else they can be 

used exclusively to create new kinds of visual meanings. 



96 

 

transmissão começou com um fundo básico, branco ou rosa recebendo, paulatinamente, 

imagens em posições aleatórias – a cada story, foi acrescentada uma imagem ao contexto. A 

cada produção, também, havia a possibilidade de clicar em “ver mais” e de se redirecionar para 

a loja on-line da marca, na página em que havia a introdução à nova coleção oficialmente. 

Exemplos claros dessa aplicação foram: Coleção Topshop Unique, Editorial para a revista 

Wonderland e Sale 50%. 

Figura 18 – Posts Topshop: Moodboards 

     

Fonte: Screenshots do Instagram Stories da Topshop no dia 08/02/2017. 

Um novo recurso agregado ao hiperlink, que direcionava o espectador de stories à loja 

on-line da Topshop, foi o filtro de localidade, exigido logo ao entrar no site. Por meio de uma 

seleção do local onde se encontrasse o espectador, via geolocalização, algoritmos identificavam 

o país em que o acesso estivesse sendo feito, organizando o site para ofertar apenas os 

produtos que fossem disponíveis para venda naquela região, de acordo com estoques, 

distribuição logística dos produtos, além de outras particularidades que existem entre lojas de 

uma rede, pelos países em que a empresa atua. 

Essa distinção pelo local, porém, não foi utilizada na transmissão das imagens da 

coleção dentro do Instagram Stories, apenas o sendo no site da loja on-line, mostrando os 

mesmos stories para todos os espectadores. Isso pode ser justificado pelo perfil da marca ser 

internacional e não segmentado por praça de atuação. A marca é transnacional e perpassa por 

todos os lugares em que estiver presente. Sendo assim, sua mensagem também tende a ser 

institucional, apresentando uma internacionalização de símbolos, em prol de uma 

comunicação unívoca em termos de sentido. Em meio a uma cultura globalizada, as marcas 

sentem a necessidade de terem imagens que as unifiquem, dando-lhes sentido completo e 
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unidirecional, a fim de marcarem sua presença e se diferenciarem das demais empresas, cujas 

ofertas de varejo possam ser similares. De acordo com Avelar: 

Vemos hoje o surgimento de uma cultura homogênea – ou de simbologismos 

reconhecidos em todo o globo -, auxiliando na construção de uma memória coletiva 

mundial, intensificada pelos meios de comunicação digitais. Vemos, também, novas 

organizações espaciais que permeiam o mundo todo, como também assistimos à 

internacionalização de símbolos dada pelo consumo. (AVELAR, 2011, p.82) 

A quinta categoria identificada disse respeito a viagens que representantes da marca 

fizeram, contando com o registro de espaços característicos, lugares diferenciados e 

oportunidades de roteiros para aquisição de lazer ou conhecimentos gerais. Isso ficou 

evidenciado em transmissões cuja intenção era o espectador conhecer Londres e alguns pontos 

turísticos, quando a marca transmitiu o New York Fashion Week, passando não somente 

algumas cenas de desfiles, mas também a rota que uma influenciadora digital fazia ao viajar, 

além dos restaurantes que foi, e depois, quando foi exibido o London Fashion Week, com mais 

detalhes sobre os desfiles que se desenvolveram ali, com dicas de personalidades em evidência, 

entre modelos e estilistas, para que os espectadores os seguissem nas redes sociais, entre 

outras curiosidades.  

Figura 19 – Posts Topshop: Viagens 

     

Fonte: Screenshots do Instagram Stories da Topshop no dia 07/02/2017. 

Houve uma mistura de conteúdos casuais e profissionais, dividindo o tempo de 

transmissão entre a cobertura dos desfiles e os depoimentos dos profissionais nos bastidores 

dos eventos. Nesta categoria, o botão de “Ver mais” foi utilizado para direcionar os 

espectadores da rede social para o blog da marca, com matérias mais extensas que explicavam 

os insights dados nos stories. 
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O investimento da marca nesse tipo de comunicação, além de associar sua imagem a 

eventos relevantes para o estilo de vida de seus espectadores, também lhes proporciona o 

benefício da moeda social, aspecto discutido por Jonah Berger, que caracteriza determinadas 

informações como potencializadoras do status do indivíduo que as detém.  

(...) Assim como as pessoas usam dinheiro para comprar produtos ou serviços, usam 

a moeda social para obter impressões positivas desejadas entre a família, os amigos 

e colegas. Então, para fazer as pessoas falarem, companhias e organizações precisam 

cunhar moeda social. Oferecer algo para que as pessoas causem boa impressão 

enquanto promovem seus produtos e ideias (BERGER, 2014, location 733). 

Segundo essa lógica, o espectador das produções comunicacionais da Topshop tem 

mais chances de lembrar da marca, referenciando-a em conversas de seu círculo social, 

principalmente quando agregar conhecimentos que possam elevar a notoriedade desse 

sujeito. Ao se apropriar dos conteúdos passados e ao pensar em uma retransmissão, a fim de 

ser identificado como um sujeito bem informado, culto, detentor de discursos culturalmente 

instigantes, o indivíduo provavelmente fará menção à marca. 

Por fim, em Londres, houve dias de intensa transmissão do evento Fashion East, 

encontro de designers independentes para apresentarem suas visões de moda, e do evento 

Topshop Unique Show, desfile exclusivo da marca, para lançar as apostas para primavera/verão. 

O conteúdo foi passado em ambas as redes sociais, com uma linguagem de making of. Foram 

dias dedicados à cobertura dos eventos, com evidência aos bastidores e algumas cenas rápidas 

do que foi apresentado na passarela. 

Embora a marca tenha utilizado tanto Instagram Stories quanto Snapchat para cobrir os 

mesmos assuntos dessa categoria, não houve posts replicados, todos sendo inéditos, ou seja, 

nenhum story foi igual a um snap e vice-versa. O agente conectou as imagens voláteis a sua loja 

on-line, utilizando os recursos de hiperlinks do botão “Ver mais”.  

Uma curiosidade na linguagem empregada, principalmente quando se tratou de 

imagens de bastidores do evento, foi sua similaridade anteriormente vista na Forever21 e na 

C&A Brasil, quando o assunto foi making of. As modelos tomaram a frente das redes, 

produziram conteúdo com características pessoais, aplicaram filtros e demais pós-produções 

nas imagens, gravaram vídeos cômicos, entre outros elementos de uma comunicação 

completamente informal. Esta categoria teve o pico de produções da Topshop comparando 
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tempo e quantidade de snaps e stories por dia, relacionando a qualquer outro dia coletado 

nessa pesquisa. 

Figura 20 – Posts Topshop: Making of 

     

Fonte: Screenshots do Snapchat e do Instagram Stories da Topshop no dia 19/02/2017. 

Analisando os dias de produção e sua categorização pelas temáticas explicitadas até 

aqui, foram obtidos os gráficos a seguir, separados por rede social, relacionando o tempo de 

produção, a representatividade de cada seção de acordo com o total de publicações e o 

detalhamento por categoria. 

Gráfico 5 – Divisão de categorias por tempo: Topshop 

    

FONTE: Elaborado pela autora. 

De início, percebe-se que as produções do Snapchat foram resumidas a duas categorias, 

Making of e Personal Buyer, excluindo de sua visibilidade as quatro demais, presentes somente 

no Instagram Stories, Moodboards, Campanhas, Viagens e Entrevistas. A categoria que mais 



100 

 

aparece no Snapchat, Personal Buyer, não apresentou nenhum conteúdo no Instagram Stories 

sendo, em contrapartida, excluída da segunda rede. Provavelmente, conforme já pontuado, 

essa categoria só se fez presente na primeira rede por contemplar momentos descontraídos 

de consultoras de compras, sem preocupações formais com as imagens finais ali dispostas. 

Outra categoria que se destaca no Snapchat é a de Making of, com 9’11’’, que teve presença 

quase 4 vezes maior, se comparada ao que teve no Instagram Stories, com 2’40’’. 

As quatro categorias que não apareceram no Snapchat são justamente as que 

apresentaram algum tipo de manipulação de conteúdo fora da rede social, antes de sua 

veiculação. Nessa rede, caso algum conteúdo captado fora do aplicativo fosse postado, haveria 

uma sinalização clara dessa apropriação, ao passo que quando isso acontece no Instagram 

Stories, os dados são tratados como se tivessem sido captados dentro do aplicativo, sem 

qualquer diferenciação visual demarcada pelo programa. 

As categorias de Making of e Entrevistas apresentaram, juntas, metade de toda a 

produção da marca nas redes, no período analisado, o que demonstrou a estratégia primordial 

da Topshop, de associar sua marca ao estilo de vida de influenciadores e causas importantes, 

além de focar na cobertura de eventos relevantes para o universo da marca. Ambas as 

temáticas não priorizaram diretamente a visualização de produtos de moda, mas enfatizaram 

a conexão imagética que o espectador pode fazer, aliando outros sujeitos à marca. 

No gráfico a seguir, há a relação de dias em que houve produção de conteúdo da marca 

no Snapchat e no Instagram Stories e o tempo dedicado, para a visualização da frequência e a 

incidência. 
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Gráfico 6 – Dias de publicação da Topshop 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 
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3.3 Intermarcas 

Após as seções que detalharam as atividades particulares de cada agente selecionado 

para análise – C&A Brasil, Forever21 e Topshop – houve a necessidade de observar os dados 

entre as marcas, de forma comparativa, considerando o contexto representativo que os três 

agentes reunidos apresentam nas redes sociais digitais da pesquisa. Obtiveram-se análises dos 

resultados em termos de tempo, formato do conteúdo e associação conceitual de temas. 

 

3.3.1 Tempo 

O primeiro tópico entre marcas para ser mencionado refere-se ao tempo total de 

produção, em cada rede, observando ambos os veículos de comunicação. O gráfico abaixo 

compara o tempo de produção, em minutos, por marcas, separado por rede de atuação. 

Gráfico 7 – Tempo de produção por marca 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

Ao observar os dados representados, pode-se inferir que a C&A Brasil não produziu no 

Snapchat, porém foi a marca que mais veiculou conteúdo, em tempo, no Instagram Stories, 

somando 27’23’’, exclusivos para a rede. Essa medida é muito similar ao tempo total de 
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produção da Topshop, unindo ambas as redes, em que produziu 27’59’’, divididos com 

preferência total ao Snapchat (representando 18’34’’), sendo praticamente o dobro do que foi 

produzido no Instagram Stories. 

Caso seja avaliado o tempo total de produção por marca, somando-se as redes, a 

Forever21 destaca-se com o maior tempo a elas dedicado, com 39’09’’ entre Snapchat e 

Instagram Stories. A coleta dessa pesquisa, reunindo todas as produções contempladas, dos 

três agentes selecionados, chegou a 1 hora, 34 minutos e 31 segundos. Novamente, cabe 

ressaltar que as marcas só tiveram oportunidade de veicular os minutos de conteúdo, como 

divulgado, em apenas dois meses, graças às redes sociais digitais, que democratizaram o acesso 

à informação (para aqueles que tem acesso à Internet), e criaram espaços comunicacionais de 

hierarquia horizontalizada, pulverizando o poder da interlocução entre os agentes compostos.  

Se antes eram precisos investimentos gigantescos em mídias pagas, como comerciais 

de televisão, para passar mensagens de trinta segundos ao potencial público consumidor de 

uma marca, atualmente, com as redes sociais digitais, hoje as marcas encontram espaço para 

veiculação gratuita da produção de conteúdo próprio, para sujeitos que escolhem segui-las e 

acompanhá-las espontaneamente. Conforme pontua Shirky, a mídia passa a ser algo que 

usamos e a que nos relacionamos, tornando-se mais que um elemento a ser consumido, devido 

ao choque que inclui diversos agentes no fluxo informacional produtivo: 

(...) E a revolução está, hoje, centrada no choque da inclusão de amadores como 

produtores, em que não precisamos mais pedir ajuda ou permissão a profissionais 

para dizer as coisas em público (...). Essa capacidade de falar em público e de 

combinar nossas aptidões é tão diferente daquilo a que estamos acostumados que 

precisamos repensar o conceito básico de mídia: ela não apenas algo que 

consumimos; é algo que usamos. (SHIRKY, 2011, p.50) 

3.3.2 Formato das produções: imagens e vídeos 

O segundo gráfico que relaciona os dados entre marcas avalia o formato47 das 

produções de cada agente, entre imagens e vídeos, segmentados por rede. Em números totais, 

                                            
 

47 Para a representação do formato do conteúdo, as imagens estão na cor azul e os vídeos na cor vermelha. Esta 

regra é válida para todas as representações que contiverem essa diferenciação. 
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somando as marcas, e independentemente da rede, obtiveram-se 492 imagens e 500 vídeos, 

relação quantitativa pouco representativa em termos comparativos. Porém, a partir da 

inserção das distinções entre marcas e entre redes, são encontradas significativas análises. 

Gráfico 8 – Imagens e vídeos voláteis por marca 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

A Forever21 foi a marca que mais agregou vídeos às suas produções, chegando à 

pontuação de 263 vídeos nas redes, ao passo que a Topshop fez o caminho inverso e foi a marca 

que mais apostou em imagens, somando 265 snaps e stories nesse formato, 

independentemente da rede. Além do destaque para produções de vídeos, a Forever21 foi 

quem mais produziu unidades de conteúdo, somando-se as redes, em comparação às demais. 

Ao observar a Topshop, percebe-se que, novamente, houve preferência pelo Snapchat 

em detrimento ao Instagram Stories. Curiosamente, a marca produziu quantidade similar de 

imagens em ambas as redes, mas 3,5 vezes mais vídeos na primeira rede que na segunda. 

Recuperando alguns dados do gráfico anterior, que relaciona as dimensões de tempo, nota-se 

que embora a Topshop tenha produzido quase onze minutos a menos de conteúdo que a 

Forever21, quando comparada a divisão por unidades de conteúdo postadas, essa diferença 

passa a ser menos significativa, resumindo-se a apenas 21 postagens. 
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3.3.3 Aproximações temáticas 

Quando as unidades de conteúdo (snaps e stories) foram divididas em categorias, 

respeitados os limites que segmentaram os dados por marca, perceberam-se conexões 

possíveis entre as categorias de marcas diferentes, ou seja, algumas práticas em que uma 

marca investiu, as quais criaram uma determinada categoria, foram semelhantes às de outra, 

com alguns exemplos práticos, explicitados a seguir. 

Partindo do pressuposto de que o objetivo principal das marcas em suas comunicações 

institucionais, não importando o suporte da mensagem, “é a concretização de um projeto de 

sentido, agregando técnicas de difusão e criando um motor semiótico” (SEMPRINI, 2010, p.77), 

buscou-se elencar elementos conceituais de cada categoria de cada marca. Em seguida, houve 

união de categorias entre as marcas, com aproximações definidas de acordo com os conceitos 

levantados. Estabeleceu-se, finalmente, quatro grandes grupos, que buscaram representar as 

intenções principais propostas pelas marcas nas produções coletadas para análise. São eles: 

Making of, Eventos, Foco no produto e Conteúdo externo. 

Figura 21 – Diagrama de grupos de categorias 

 

FONTE: Elaborado pela autora. 

Os grupos de categorias foram elencados por relevância, ou seja, de acordo com a maior 

incidência, medida pelo tempo de produção nas redes, do mais postado ao menos explorado. 

Todos os grupos apresentaram as três marcas, em menor ou maior quantidade, mas nenhum 
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ficou sem categorias de uma marca, não por manipulação de dados, mas por coincidência. Há 

conceitos e características que perpassam mais de um grupo, conectando-os. Não são 

conteúdos completamente distintos, apresentando semelhanças, caso uma categoria seja 

comparada a outra, de outro grupo. 

O primeiro grupo foi representado por categorias que trataram de Making ofs. Ao total, 

foram 35’08’’ dedicados a essas três categorias que originam o grupo, na C&A Brasil, Forever21 

e Topshop. As exibições contaram com influenciadores digitais, na maioria dos casos, 

representando a função de interlocutores da marca em determinada sessão de fotos, contando 

um pouco sobre os bastidores do que a empresa estava preparando naquele instante. Houve 

uso expressivo de pós-produções nas imagens e vídeos, agregando recursos de colagens, 

emojis, stickers, textos e rabiscos ao conteúdo volátil. 

Através desse tipo de comunicação, que ressalta a percepção de marca que os 

espectadores devem ter ao interagirem nas redes, os agentes deixam para o segundo plano os 

produtos tangíveis de seu negócio (roupas, acessórios, peças que de fato são comercializadas 

nas lojas da empresa) e focam em informações que vão além do material, construindo uma 

identidade de marca, associando sua imagem com a de influenciadores, aproximando-se de 

seu público pela conversa informal, como se ambos estivessem nos bastidores daquela ocasião. 

De acordo com Raquel Recuero (2014), as redes sociais digitais são um canal aberto 

para a conversação, pois permitem a troca simbólica informacional entre os agentes, na medida 

em que se conectam com impressões, representações, percepções de si mesmos, 

independentemente da informação trivial que a mensagem pontual desejará passar. Ainda: 

(...) quando alguém constrói um perfil num site de rede social ou uma representação 

de si, está controlando impressões de valor que deseja que sejam atribuídas a si. (...) 

são cuidadosamente construídas para gerar uma percepção em uma audiência 

imaginada. Essas impressões são negociadas com a rede social, que legitima ou não 

essa face através da conversação. (RECUERO, 2014, p.161) 

Outro aspecto a ressaltar nesse grupo Making of, complementando a construção de 

marca explicitada acima, é a sensação de pertencimento que essa comunicação pode gerar no 

espectador que interage com o conteúdo ali exposto, uma vez que se sente presente no 

cotidiano da marca, descobre curiosidades de seu dia-a-dia, tem acesso a imagens e vídeos que 

não seriam postados nas redes mais formais da empresa (por serem descontraídos e mais 
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espontâneos). As marcas posicionam-se, nessa perspectiva, como pessoas, usuários comuns da 

rede social digital de conteúdo volátil, abertos a improvisações. 

Já o segundo grupo de categorias apresentou os dados que expuseram Eventos e datas 

comemorativas como viés principal de suas produções. Foram compilados 28’57’’ totais, 

reunindo 5 categorias entre marcas: C&A SPFW, C&A CarnaUol, Forever21 Takeover, Topshop 

Entrevistas e Topshop Viagens. Novamente, o fator presença é considerado nas produções, 

mas, desta vez, ressalta a atuação das marcas em eventos que podem gerar alguma visibilidade 

extraoficial a sua imagem.  

Contando com a ajuda de influenciadores digitais, em alguns momentos, as marcas 

puderam fazer parte de eventos como o SPFW, o Carnaval, os jogos de basquete, além de 

conseguir elaborar vídeos relevantes sobre lugares turísticos ou falar sobre datas 

comemorativas, como o Dia Internacional da Mulher. Dando informações completamente 

alheias ao produto que comercializam, mais uma vez, o intuito da comunicação foi o 

reconhecimento de marca que os espectadores poderiam fazer ao assistir às imagens voláteis 

compiladas. Além de entenderem o consumo de moda de seu público, as empresas fast-fashion 

têm a necessidade de compreenderem o contexto social em que se inserem, pensando tanto 

em produtos quanto em serviços. 

Ao veicularem informações úteis ao universo do espectador, as marcas geram 

identificação e aceitação de seu conteúdo perante esse nicho, abrindo caminhos para que 

futuras publicações sejam assistidas, pela remanescência de uma boa lembrança das últimas 

mensagens. Para permanecer relevante em parte do tempo de entretenimento que usuários 

tem ao interagir nas redes sociais, “uma marca precisa se apropriar do contexto integral de um 

nicho, produto ou serviço, uma vez que esses produtos e serviços nunca fazem sentido por si 

só. Apenas se justificam dentro de um contexto muito claro, que ressaltam sua relevância ou 

benefício” (FERRARI, 2016, p.83). 

Em algumas produções desse grupo, houve a interferência de produções externas aos 

aplicativos na transmissão do conteúdo volátil (como vídeos com mais de uma câmera 

captando a imagem ou montagens digitais nas imagens), fazendo dessas imagens e vídeos 

profissionais, snaps e stories. A opção de conectar o conteúdo do Instagram Stories a outras 

plataformas, como blogs das marcas e YouTube, foi utilizada em alguns casos, dando acesso ao 

conteúdo completo que a comunicação volátil enunciou. 
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Para o terceiro grupo, foram selecionadas categorias que tiveram em cena o Foco em 

produtos, diretamente. Percebe-se esse objetivo nas sessões C&A PDVs, Forever Tuesday Stylist 

Picks, Topshop Moodboards e Topshop Personal Buyer. O aspecto principal desse grupo é a 

periodicidade, a rotina de postagens, mantendo um planejamento estratégico que expusesse 

os produtos de tempos em tempos à visibilidade das redes. Houve 22’25’’ de publicações. 

Por meio da curadoria de produtos da coleção que fizesse sentido juntos, unidos por 

alguma temática, as categorias foram compostas por dias de postagem característicos, como 

por exemplo, escolhas de biquínis, seleção de looks para um piquenique e dicas de vestidos de 

festa. Outra pauta das publicações foi a divulgação de lançamentos das marcas, mostrando 

uma nova loja da rede ou a nova coleção da estação vigente. 

Mesmo almejando o enfoque nos produtos, evidenciando uma mensagem mais 

comercial e direta ao consumo, é preciso contextualizar essas produções, envolvendo-as em 

aspectos imateriais que caracterizem a marca, dada a altíssima concorrência que os produtos 

fast-fashion enfrentam, devida a sua variabilidade e possibilidade de compra expandida 

internacionalmente. Conforme pontua Suzane Avelar: 

A desmaterialização da vida real é o grande espetáculo de hoje, proporcionado pela 

‘liberdade’ do capitalismo, que se mostra num controle multifacetado e se confirma 

no esvaziamento do produto, na busca por uma atribuição de novos pesos 

simbólicos” (2011, p.85). 

Como manutenção da estratégia comercial, o recurso de hiperlink foi amplamente 

utilizado, conectando cada story a sua página na loja on-line, direcionando o usuário à oferta 

de consumo imediato, pelo m-commerce. Não somente as pautas criaram unicidade no 

conteúdo imagético coletado nesse grupo, mas também a escolha dos recursos dos aplicativos 

foi bastante selecionada, dando particularidade a cada produção. Exemplificando: a cada 

temática, uma mesma marca usou cores de fundo diferentes, emojis direcionados a cada foto. 

Por fim, foram identificadas categorias que usufruíram majoritariamente de conteúdos 

produzidos fora dos aplicativos: Conteúdos externos. Compuseram os 7’51’’ desta seção final, 

a C&A Tutorial, a Forever21 Chamadas e a Topshop Campanhas. A característica que reuniu 

essas produções em um grupo maior foi o investimento em conteúdos profissionais, 

produzidos fora do Snapchat ou do Instagram Stories, e veiculados posteriormente como 

stories, entrando no contexto volátil pela forma como foram assistidos por seus espectadores. 
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Como lidamos com imagens digitais, numéricas, a manipulação dos dados é facilitada. Trata-se 

de uma linguagem flexível, como aponta Marcus Bastos: 

Nos computadores pessoais, é possível converter praticamente produto cultural em 

arquivos que podem ser armazenados, editados e distribuídos em formato digital. 

Todo arquivo digital pode ser tratado como uma amostra, ou uma coleção de 

informações manipuláveis. Isso fica mais evidente nos bancos-de-dados, devido à 

forma fragmentária com que organizam o conteúdo (BASTOS, 2007, p.33). 

Certamente, as marcas captaram as imagens e vídeos com câmeras profissionais, 

trataram o conteúdo em programas de edição de imagem, salvaram em formatos leves de 

serem transmitidos, baixaram no rolo de câmera dos dispositivos móveis e, por fim, fizeram 

upload na rede para veiculação volátil. O que chama atenção, ainda, é o trabalho que se tem 

para produzir imagens que desaparecerão até um dia após seu lançamento nessas redes.  

Justificando investimentos de tempo e dinheiro nesse contexto, muitas dessas imagens 

que circularam no Instagram Stories, apareceram posteriormente na loja on-line das marcas, 

em seus blogs, ou até mesmo nos canais de YouTube, quando se tratou de vídeos. Houve a 

agregação de recursos de hiperlinks que levaram os espectadores às demais páginas das marcas 

na Internet, na tentativa de converterem meros espectadores em reais consumidores. 

Compactando as inferências propostas para cada grupo, provindas de categorias 

identificadas, que significam compilações de dias em que houve produção nas redes Snapchat 

e Instagram Stories, é possível perceber que as produções podem ganhar um aspecto de 

sensibilização do espectador, dando a possibilidade de serem utilizadas enquanto artifício de 

conexão ou, ainda, podendo focar diretamente em estratégias de venda. 

A sensibilização do espectador foi protagonista nas categorias que tiveram como 

características trazer a marca como uma pessoa física, agregando a sensação de pertencimento 

ao universo da marca, dando informações que ultrapassaram o próprio produto vendido, 

participando de eventos que serviram para marcar a presença e auxiliando no reconhecimento 

de sua imagem. Já o uso das produções, para conectar bases diferentes de forma mais fácil, 

pode ser visto quando a marca associa sua imagem à de influenciadores digitais, no momento 

em que ela possibilita a conexão entre redes sociais, via hiperlinks, e ainda, quando manipula 

seu conteúdo, integrando tecnologia profissional à veiculação espontânea da rede de conteúdo 
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volátil. Por fim, houve poucas aparições em que as marcas pretenderam a divulgação dos 

produtos de moda que de fato vendem, elevando seus aspectos práticos e tangíveis. 

Para encerrar este capítulo, pode-se perceber que existe uma tentativa constante das 

marcas em fugir do ostracismo simbólico48, situação passível a qualquer usuário das redes que 

não produza conteúdo frequentemente, deixando de marcar sua presença nos canais de 

comunicação imagética. Com esse ensejo, as marcas passam a produzir conteúdo que nem 

sempre é imprescindível a sua estratégia de sentido, mas é fundamental para seu 

posicionamento frente à memória de seu público. A comunicação volátil apresenta-se 

importante, por sua constância, pela visibilidade que promove ao agente enunciador, indo além 

do assunto que de fato será tratado nas transmissões que forem realizadas. 

 

 

  

                                            
 

48 Ostracismo simbólico é estar fora da visibilidade mediática, deixando de produzir signos constantemente. 

(TRIVINHO, 2012, p.96) 
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4 MUDANÇA DE PARADIGMA 

O lugar das marcas na comunicação é algo a ser discutido, não somente nas redes de 

conteúdo volátil, mas no posicionamento que assumem em todos os canais de comunicação 

que se propõem abranger. Tendem a se comunicarem como se fossem pessoas pois, conforme 

pontua Martha Gabriel, uma rede social é composta por interações entre indivíduos, em que 

as marcas precisam deixar de lado a hierarquia corporativa e distante, para humanizarem-se e 

se aproximarem de seu público: 

Com as redes sociais digitais, o jogo da economia está mudando e a primeira e mais 

importante regra desse novo jogo é a sua dimensão social. Para entender essa regra, 

é necessário compreender o significado da palavra ‘social’. Social significa interação 

de pessoas com pessoas, não empresa-pessoa ou pessoa-empresa. Social significa 

relacionamento, conquista, engajamento, ética, respeito e transparência, ‘fazer parte 

de algo’, distribuir o controle. Compreender isso é o primeiro passo para entender as 

dinâmicas das redes sociais on-line e os fatores que têm alavancado a socialnomics. 

(GABRIEL, 2010, p.87). 

O principal objetivo desse estudo é refletir sobre novas tecnologias, dadas nas redes 

sociais digitais de conteúdo volátil, na perspectiva de análise da mudança de paradigmas que 

elas causam no contexto sociocultural contemporâneo, representando o espírito do tempo.  

Foi elaborada uma análise comparativa, visualizada nos capítulos anteriores, com base 

no estudo de caso da atuação de três marcas de moda em regime fast-fashion, nas redes 

Snapchat e Instagram Stories, para inferir, em seguida, sobre as complexidades imagéticas 

produzidas por elas via comunicação digital e, finalmente, incitar questionamentos sobre novos 

fenômenos que ainda surgirão, evoluindo a partir do que se presencia atualmente.  

Torna-se importante associar os estudos de comunicação com os de tecnologia, áreas 

que materializam processos culturais, ao espírito do tempo, pois permitem “compreender 

tendências de comportamento e consumo, a partir do entendimento dos valores sociais e das 

necessidades do público, o que permite desenvolver inovações” (SAAD, 2016, p.28). 

Existe a consciência de que os aspectos específicos da análise são temporários e se 

tornarão obsoletos, assim que novas soluções de criação e transmissão de imagens 

tecnológicas surjam no mercado, espalhando-se por novas plataformas digitais, que sempre 

batalharão por espaços de maior visibilidade e popularidade no mercado. Diversas 
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características mudaram nas redes selecionadas, enquanto a pesquisa estava em 

desenvolvimento. Destacadas abaixo, estão as principais: 

 O Instagram Stories passou a agregar vídeos ao vivo em espaço que antes era 

exclusivo para vídeos e imagens voláteis; 

 O Instagram Stories se apropriou da tecnologia de filtros faciais e passou a 

oferecer esse recurso também, assim como o Snapchat já oferecia; 

 O Snapchat abriu sua plataforma para agregar unidades de conteúdo que 

contivessem hiperlinks, possibilitando que o espectador seja redirecionado de 

sua plataforma para novos ambientes on-line; 

 O Snapchat deixou de marcar, com uma borda branca, todo o perímetro das 

unidades de conteúdo que fossem direcionadas dos arquivos dos dispositivos 

diretamente para a rede do aplicativo, não fazendo mais distinção entre 

conteúdo recém captado pela câmera do aplicativo e conteúdo antigo; 

 O Instagram Stories criou mais uma seção dentro de sua plataforma, que 

permite salvar as unidades voláteis que um usuário produz, caso ele não queira 

postar imediatamente à captação. Essa seção chama-se “Arquivo morto” e tem 

funcionalidade igual à seção “Memórias”, do Snapchat; e 

 O conteúdo volátil, que era apenas visível em dispositivos móveis, atualmente 

pode ser acessado em computadores fixos também. 

 

Por conta dessas variantes, a pesquisa assumiu análises qualitativas, avaliando o 

conteúdo e suas articulações nos contextos em que inseriram. Em termos de inovação, pode-

se dizer que as novas tecnologias estabelecem novas formas de linguagem, via comunicação 

digital, pois possuem especificidades que alteram registros visuais e sonoros, implementando 

uma forma particular da comunicação, na medida em que acontece nas relações interpessoais, 

dependendo da plataforma em que se insere. Seguindo com Bastos: 

O processo de digitalização acentua a possibilidade de diálogos do tipo, e a amplia 

para o âmbito dos registros sonoro e visual da linguagem. As práticas de recortar e 

colar mudam radicalmente a consciência sobre os procedimentos de composição 

que, apesar de estarem sempre no cerne das linguagens, muitas vezes ficavam 

ocultos sob a pretensa rigidez de sua materialidade (BASTOS, 2007, p.03). 
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Como exemplo do que foi percebido no presente estudo, no âmbito das redes sociais 

digitais selecionadas, nota-se a preferência pela produção e veiculação de conteúdos 

audiovisuais, entre imagens e vídeos, que em poucos segundos expressam o momento 

presente que o enunciador esteja vivenciando e demonstra desejo em compartilhar na rede, 

para seus espectadores.  

Agregando camadas mais complexas à comunicação, esse tipo de conteúdo não possui 

apenas um tempo reduzido de exibição por unidade (entre 10 e 15 segundos), mas, também, 

tempo de vida previamente estabelecido pelos programas, para durarem até 24 horas do 

instante em que foi produzido, sendo veiculado em seções específicas das redes sociais digitais 

por esse período. Para outras redes, os parâmetros preferenciais de produção e veiculação de 

conteúdo são outros e deve-se levar em consideração essas especificidades a cada estudo que 

possa ser proposto. 

Atualmente, comprova-se a criação de uma linguagem, que é fundada na comunicação 

volátil, pelo extenso emprego dessa tecnologia em tantas outras redes sociais digitais, na 

tentativa de incorporarem seções que estabeleçam a comunicação efêmera, seguindo com o 

movimento proposto pelo Snapchat pioneiramente, para modernizarem suas possibilidades de 

interação oferecida para os usuários, buscando renovarem-se e superarem aquela que 

originara o recurso.  

Além do Instagram, que criou a seção Stories, constata-se que demais redes relevantes 

para o mercado se apropriaram desse recurso, como o Messenger, que lançou a seção My Day, 

o Facebook, que agregou espaço para a seção de Histórias, o WhatsApp, que criou uma tela 

para a seção Status e, recentemente, o YouTube, ao anunciar a realização de testes para a 

criação da seção Reels.  

O Snapchat foi a única rede que genuinamente nasceu com a premissa efêmera. As 

demais supracitadas adaptaram-se para incorporarem esse tipo de conteúdo, atualizando suas 

ofertas aos usuários, possivelmente visando a modernização de suas dinâmicas, além da 

manutenção de suas presenças no ambiente de inovações tecnológicas comunicativas, que o 

mercado eleva seu nível e exige cada vez mais das empresas participantes desse jogo.  

O espaço temporal de cinco anos entre os lançamentos, principalmente do Snapchat e 

do Instagram Stories, marca um período de experimentação de linguagem, em que a primeira 

rede desafiou antigos paradigmas de comunicação e foi ganhando mercado aos poucos, 

fortalecendo novos comportamentos de consumo de imagens entre os jovens que usavam as 
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redes sociais na época. Foi uma iniciativa disruptiva, tanto em termos tecnológicos quanto 

culturais. As demais aproveitam-se desse espaço que o Snapchat, de forma empreendedora, 

abriu e explorou pioneiramente. 

Um fator determinante para a naturalização dessa tecnologia no cotidiano dos usuários 

é dado pela invisibilidade da tecnologia, que acompanha os indivíduos em uma comunicação 

multiplataforma, em que o conteúdo de um agente promove a convergência de mídias, 

focando na história que se pretenda passar, deixando em segundo plano a forma como ela será 

passada. A informação contida em uma comunicação volátil, por exemplo, pode ser acessada 

via qualquer dispositivo móvel, entre smartphones, tablets e wearables e, recentemente, pode 

ser vista também através de dispositivos fixos, como em um dashboard de um notebook ou 

computador comum. O suporte tecnológico deixa de ser decisivo para a comunicação digital. 

De acordo com Ferrari: 

A gente não percebe isso no dia a dia, mas o suporte não importa mais, o hardware 

não importa mais. Se usarmos um computador pessoal, notebook, palm, celular ou 

uma geladeira inteligente, o importante é ter a informação ao alcance das mãos, ou 

seja, onde você precisa, na hora que você precisa. A era digital está invertendo o 

cenário da baixa capacidade de acesso (FERRARI, 2016, p.08). 

Pela facilidade em registrar momentos cotidianos, via imagens ou vídeos, uma vez que 

as câmeras fotográficas estão acopladas em praticamente qualquer dispositivo tecnológico que 

faça parte do dia-a-dia dos usuários das redes, a linguagem estabelecida mistura e remodela 

diversas imagens e referências do que se é vivido nos instantes captados.  

Os snaps (unidades de conteúdo do Snapchat) e os stories (unidades de conteúdo do 

Instagram Stories) são vistos como produtos da manipulação digital elaborada por 

computadores, sendo constituintes de “estratégias de reativação e de deejaying das formas 

visuais, representam uma reação diante da superprodução, da inflação de imagens” 

(BOURRIAUD, 2009, p.48); fazem parte do ecossistema cultural contemporâneo. A inflação 

produtiva também se encontra atrelada à facilidade de acesso à rede, incentivando maior 

quantidade de imagens a serem produzidas pelos agentes, exaltando a simplicidade atual 

existente no ato de fotografar.  

Desde o surgimento de tecnologias que pudessem registrar o momento presente, de 

forma mais rápida que a pintura e as artes precedentes à fotografia, a questão da decadência 

da aura das imagens, discutida por Walter Benjamin, vem à pauta, pois “para o olhar que não 
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pode saciar-se nunca com um quadro, a fotografia significa o que é o alimento para a fome ou 

a bebida para a sede. A crise da reprodução artística, que assim se delineia, pode se considerar 

como parte de uma crise da própria percepção” (BENJAMIN, 1975, p.65). O ato de se produzir 

imagens foi banalizado por completo, na medida em que não se busca um momento especial 

para ser registrado. Todo momento é registrável e passível de ser veiculado em rede. 

 

4.1 Comparativos 

Conforme já discutido no início do estudo, para se pensar sobre as novas tecnologias e 

os impactos que possam causar na sociedade contemporânea, tem-se como base as 

consequências da globalização, que reorganiza os espaços físico-temporais, quebrando 

fronteiras que antes delimitavam rigidamente os ambientes preestabelecidos, acelerando o 

tempo através da comunicação em rede, reduzindo o período de resposta a partir de um 

estímulo iniciado em determinado ponto, criando a demanda de novos agenciamentos 

imagéticos que deem conta da complexidade cultural da atualidade. 

A principal relação observada encontra-se entre as imagens de marca que a C&A Brasil, 

a Forever21 e a Topshop buscam passar (enquanto fundamentos discursivos, explicitando 

motivos de suas existências) e o que foi apresentado nos dados coletados, encarando as 

produções como prováveis mensageiras dos discursos institucionais desses agentes. É a 

avaliação do conteúdo, em termos discursivos, que está em foco, pensando na visibilidade das 

marcas e se estas se apropriaram dos suportes voláteis para construírem uma narrativa mais 

duradoura que os suportes desse tipo de comunicação, perpetuando uma voz única. 

 Cada rede social digital apresenta suas particularidades, assim como todos os sistemas 

comunicativos, que se fundam sob a premissa de que é estabelecido “um contrato enunciativo 

entre enunciador e enunciatário, sendo que tal contrato rege as relações entre o saber e o ver 

dos sujeitos então envolvidos” (OLIVEIRA, 2004, p.13). Isso significa que cada plataforma 

evidencia promessas e expectativas que os agentes concordam estabelecer nesse espaço, 

compreendendo, por exemplo, que a comunicação no Snapchat, embora tenha diversos 

aspectos replicados no Instagram Stories, em termos de forma, pode ter particularidades que 

não se replicam a essa rede, em termos de conteúdo e dinâmica de interação com usuários. 

No contexto da pesquisa, percebem-se disparidades entre as redes. O Snapchat surgiu 

como uma rede de chat, focada em comunicação entre amigos próximos, cujo objetivo era ter 



116 

 

uma troca de imagens voláteis entre pessoas. Em contrapartida, o Instagram Stories representa 

uma seção dentro da rede originária, Instagram, tendo sua dinâmica comunicativa estabelecida 

pela negociação de espaço entre conteúdo fixo e conteúdo efêmero, abrigando também um 

terceiro tipo de conteúdo: o ao vivo. 

Por mais que a tecnologia seja similar, entre imagens e vídeos voláteis, os públicos que 

consomem essas informações são diferentes, entre as redes. No Snapchat, predominam os 

usuários que já entendem esse tipo de comunicação rápida e pouco durável visivelmente, 

enquanto no Instagram Stories, existe a presença de todos os usuários que antes já acessavam 

a plataforma da rede social, que já se utilizavam da plataforma para ter acesso ao conteúdo 

fixo, que antes era seu foco único, além dos novos, que também se aventuram nos voláteis. 

Embora as redes tenham suas particularidades, percebeu-se uma intensa replicação de 

conteúdo entre elas. Para as duas marcas, Forever21 e Topshop, que se utilizaram de ambas as 

redes ao longo do período analisado, parte significativa do conteúdo foi produzida no Snapchat 

e depois replicada no Instagram Stories. Esse dado apontou para o espaço de experimentação 

que as redes sociais digitais propiciaram aos seus agentes. Além da informalidade e do percurso 

de novas descobertas comunicacionais, essa replicação demonstra que as marcas ainda estão 

se situando nesses novos espaços, avaliando a melhor forma de se comunicarem, repetindo 

conteúdo entre redes para tentarem abranger o máximo de espectadores possível. 

Tabela 2 – Resultados compilados das produções de cada marca 

Descritivo dos tópicos C&A BRASIL FOREVER21 TOPSHOP 

Tempo produção Snapchat 00:00 20:35 18:34 

Tempo produção I. Stories 27:23:00 18:34 09:25 

Tempo total nas duas redes 27:23:00 39:09:00 27:59:00 

Imagens produzidas 98 129 265 

Vídeos produzidos 131 263 106 

Categorias das marcas 

Making of Tuesday S. Picks Personal Buyer 

PDVS Making of Making of 

Tutorial Chamadas Moodboard 

CarnaUol Takeover Campanhas 

SPFW   Viagens 

    Entrevistas 

Fonte: elaborada pela autora. 

A tabela acima compila os números da coleta elaborada ao longo do período 

selecionado (entre 16 de janeiro e 16 de março de 2017). Cabe ressaltar que tanto a coleta 



117 

 

quanto a análise dos dados contaram com informações abertas, provindas estritamente da 

visibilidade midiática que as marcas veicularam nas redes; não se teve acesso aos KPIs (key 

production indicators) de cada marca, nem às informações sobre as intenções que equipes de 

comunicação e agências das mesmas tiveram ao elaborarem os conteúdos em questão. 

A C&A Brasil foi a marca que não ativou o Snapchat nesses dois meses. Havia produzido 

conteúdo na rede em momentos anteriores, razão de ter sido selecionada, mas a abandonou 

desde então. De acordo com dados da Techcrunch, em relatório do segundo semestre de 2017, 

o Instagram Stories, embora tenha sido criado em agosto de 2016, superou o engajamento do 

Snapchat a partir de abril de 2017, na medida em que atingiu a marca de 250 milhões de 

usuários, que produzem e assistem a stories diariamente, contra 166 milhões de usuários 

diários dos snaps, conquistando mais relevância para investimentos e esforços dos agentes. 

Essa reviravolta de popularidade pode ter justificado a preferência da C&A Brasil pelo Instagram 

Stories, abandonando qualquer comunicação que antes estabelecia no Snapchat. 

Outro fator que pode ser levado em conta nesse comparativo é a agregação de 

hiperlinks que o Instagram Stories promove intuitivamente, incentivando os espectadores a 

clicarem nos links e serem redirecionados para outros canais das marcas, entre loja on-line e 

outras redes sociais, em um movimento que colabora para a fidelização da atenção do usuário, 

tendo mais chances de apresentar a ele conteúdo relevante, mantendo-o no ambiente próprio 

da marca. O Snapchat só lançou esse recurso, abrindo as barreiras do aplicativo, para estar em 

fácil conexão com outras páginas on-line, meses depois, a partir de julho de 2017. 

Outro indicativo diferenciador entre as redes volta-se à base de dados e conexões que 

o Instagram Stories consegue atingir instantaneamente, a partir do momento que um 

enunciador expõe seu conteúdo volátil para todas suas conexões que tem nas seções 

preexistentes de conteúdo fixo da plataforma. As produções voláteis de um agente serão vistas, 

não somente pelos enunciatários que se propuserem a vê-las pontualmente, mas também 

serão ofertadas para todos que já se interessavam pelo conteúdo fixo desse enunciador. 

Enquanto isso, o Snapchat demanda que seus usuários comecem do zero, por se tratar de uma 

rede nova, nesse comparativo, cujos usuários entrarão ali focados no conteúdo volátil. 

A Forever21 produziu tempo de conteúdo volátil muito similar entre as redes. Parte 

desse fato advém da alta taxa de replicação de conteúdo que exerceu nesse período, 

produzindo no Snapchat e replicando veiculação para o Instagram Stories. Os meses de coleta 

de dados formaram um período em que o Snapchat detinha maior quantidade de recursos de 



118 

 

pós-produção, como filtros, que o Instagram Stories somente começou a agregar a partir de 

maio de 2017.  

Além disso, o Instagram Stories não discrimina um conteúdo do outro, pela diferença 

de ter sido veiculado direto da câmera do aplicativo ou da galeria de fotos antigas de um 

dispositivo, ao passo que o Snapchat costumava identificar as imagens antigas em detrimento 

às imagens captadas naquele instante, até abril de 2017. 

Em movimento contrário à C&A Brasil, a Topshop utilizou-se mais do Snapchat que do 

Instagram Stories, em termos de tempo, investindo praticamente o dobro na primeira, em 

relação ao que investiu na segunda. Esse aspecto pode ser constatado pela exaltação de 

momentos mais espontâneos da marca, dado o conteúdo que explorou, quando avaliadas as 

categorias que só aconteceram nessa rede, cujas temáticas eram mais descontraídas e 

direcionadas ao público jovem, que tenderia a consumir preferencialmente as imagens voláteis. 

Pensando no conteúdo veiculado, entre as três marcas, nas duas redes, exalta-se uma 

discrepância entre pautas sérias, como causas sociais e bandeiras de militância (emancipação 

da mulher, aceitação do corpo na fuga de estereótipos, reflexões sobre a cadeia produtiva do 

sistema de moda), e demais assuntos, que tomam forma de entretenimento para os 

espectadores (como a cobertura do carnaval, as dicas de viagem pelo mundo, as transmissões 

de flashes de shows e jogos de basquete). 

Esse movimento esquizofrênico de produção de conteúdo mostra o território móvel e 

instável em que as marcas se posicionam, quando tentam descobrir assuntos que mais 

agradem e chamem atenção de seu público, indo além de suas possibilidades literais que 

estariam na veiculação de unidades de conteúdo ligadas a produtos e pontos de venda. Pensam 

em aspectos socioculturais contemporâneos, divididas entre causas ideológicas e 

entretenimento momentâneo. 

Outra característica de um novo posicionamento de empresas, nas redes sociais, refere-

se à percepção de que os usuários estão cada vez mais ativos e, além de consumirem 

informação, podem facilmente produzi-la. Uma vez que o ato de publicar tornou-se mais 

democrático, independentemente de o agente ser pessoa jurídica ou física, o consumidor 
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assume o papel de prossumidor49, ou seja, encara uma posição dupla, em que consome e 

produz conteúdo no mesmo meio em que está inserido, imbuído no ciberespaço. 

Com a adição de hiperlinks, ainda, o espectador pode elaborar uma condução própria 

do conteúdo, construindo a comunicação em diretrizes personalizadas (FERRARI, 2016 p.145). 

Isso significa que o ambiente virtual, dado em rede, possibilita uma série de caminhos diversos, 

em que o espectador traça o seu percurso de acordo com interesses próprios e com aspectos 

que mais chamem sua atenção. Cabem às marcas elaborarem unidades de conteúdo atraentes, 

para reterem a atenção e o tempo on-line de seu público que, agora, além de produzir 

conteúdo contra ou a favor da mesma, em suas redes sociais, via interações imprevisíveis, 

tendo também infinitas possibilidades de deslocamento virtual, mudando de um universo 

imagético a outro à distância de um clique. 

Explorando a potencialidade de produção de conteúdo dos espectadores, uma das 

estratégias, para manter uma boa imagem de marca nas redes sociais digitais, situa-se na 

conquista afetiva de um consumidor, transformando-o em um fã, que poderá falar bem da 

marca em suas publicações e compartilhar conteúdo que julgar interessante por algum valor 

agregado que a marca comunique levando, junto desse conteúdo, a imagem institucional que 

desejar dissipar em rede. A opinião que um espectador manifesta sobre uma empresa afeta 

diretamente sua marca, uma vez que a informação circula em rede e os demais espectadores 

a levarão em conta, pela democracia comunicativa proposta, considerando o poder do 

aconselhamento de pessoas empáticas e próximas via conexão on-line. 

O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM, customer relationship 

management) mudou, haja vista alguns recursos atuais que as redes fornecem aos 

enunciatários, incentivando a interação com seus enunciadores, como o de “enviar 

mensagem”, presente no Instagram Stories, ativado rotineiramente pela C&A Brasil, conforme 

pontuado.  

A marca se predispõe a estar sempre disponível para uma interação em rede, abrindo 

espaço para ouvir a opinião de quem recebe seu conteúdo, precisando posicionar-se 

                                            
 

49 O termo ‘prossumer’ ou ‘prossumidor’ foi cunhado por Alvin Toffler, na sua obra “A Terceira Onda”, em 1984 e 

é frequentemente utilizado quando se deseja discutir sobre a nova colocação do consumidor na sociedade, que 

não consome o que o mercado oferta, mas também produz conteúdo. 
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ativamente frente ao recebimento de reclamações e informações prejudiciais para sua 

imagem. Pode-se chamar esse novo gerenciamento de CRM social, que “ignora o horário 

comercial e raramente pode ser automatizado. Os clientes esperam respostas instantâneas e 

personalizadas 24 horas por dia” (KOTLER, 2017, p.188).   

É uma constatação da quebra de barreiras entre o público e o privado, incentivando as 

trocas informacionais coletivas, pois se antes um consumidor ficava por muito tempo em uma 

ligação de call center, para ter um problema solucionado localmente, hoje possui voz ativa para 

publicar seu descontentamento em rede, com visualização pública a quem estiver conectado. 

As marcas devem ser preservadas, para evitarem maiores impactos em termos de visibilidade 

perante a rede em que atuam, e, com isso, o atendimento ao cliente torna-se mais eficiente. 

Para continuarem no processo de aproximação com o público que objetivem ter como 

enunciatários, as marcas se aliam a micro influenciadores digitais, na tentativa de associarem 

suas imagens às deles, escolhendo-os estrategicamente, pelo perfil de seguidores que já 

atingem. Foi percebido um uso excessivo desse artifício, na comunicação das três marcas da 

pesquisa, em diversas categorias de postagens.  

É como se as marcas quisessem se apropriar das vozes dos influenciadores, usando-as 

para chegar mais perto de um público de interesse, cujos influenciadores em questão já 

exercem impacto. Além disso, os influenciadores se assemelham à figura de um amigo do 

usuário, dando dicas para sua audiência, no estabelecimento de uma conversa informal entre 

duas pessoas comuns. 

Ao dar dicas de combinação de looks e de compras, as marcas incentivam as ações de 

consumo de seus espectadores, na medida em que explicitam as associações intangíveis que 

desejam que seu público elabore, para que o consumo seja embasado emocionalmente. Tornar 

algo público, deixar visível determinado procedimento e dar fórmulas prontas de consumo aos 

espectadores são ações que o incentivam, por servirem de apoio para sua imitação. 

A comunicação das marcas é completamente baseada na estratégia de narrowcasting, 

em que histórias são contadas para que façam sentido a um nicho específico de espectadores, 

indo a fundo na passagem da informação particular de determinado perfil de consumidor, 

buscando a proximidade, a assertividade na fala sobre o que desejam ouvir e, 

consequentemente, atingir maior influência sobre o nicho.  

Essas histórias, em ambientes virtuais, “podem parecer triviais ou de segunda mão para 

alguém de fora, mas podem ser fascinantes e ter uma ressonância emocional para os 
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participantes” (MURRAY, 2003, p.259). As estratégias de narrowcasting tem se mostrado mais 

eficazes, por falarem diretamente com o público almejado e focarem na qualidade, não na 

quantidade. Falar especificamente com um enunciatário, criando a ideia de que se está falando 

exclusivamente com ele, gera relevância e cativa a audiência, sem saturá-la com muitos dados. 

Como uma marca detém a audiência de diversos nichos de espectadores, 

principalmente analisando os agentes selecionados50, pelo número expressivo de seguidores 

no Instagram Stories, criam diversas histórias, às vezes desconexas, buscando chamar atenção 

de grande quantidade de pessoas, um grupo por vez, ponderando esse alcance aos poucos. Em 

consequência, essa característica pode ser uma dificuldade para esses agentes construírem 

suas narrativas de marca próprias, unívocas, ao passo que diversificam seus discursos para 

abrangerem mais espectadores. 

Para que conquistem espaço diferenciado nas redes sociais digitais, ganhando destaque 

dos demais agentes de comunicação nessas plataformas, as marcas precisam construir 

mensagens relevantes, incentivando o interesse genuíno dos espectadores em navegarem 

pelas redes e buscarem as páginas específicas dessas marcas, sendo atraídos por seus 

discursos.  

A ocorrência de uma boa interação e o posterior repasse da informação provinda dali 

são fatores que dependem da escolha do espectador, dada a relevância que ele venha a 

perceber naquele conteúdo, pois “é preciso considerar que em razão da obesidade 

informacional em que vivemos, cada vez mais as pessoas economizam atenção” (GABRIEL, 

2010, p.265). 

O consumidor contemporâneo tornou-se um hiperconsumidor, posto que se situa na 

convergência das mídias, recebendo, produzindo e compartilhando informações ao mesmo 

tempo, no diálogo constante com as hipermarcas que se situam nas redes, dividindo espaço 

entre a produção de conteúdo informal e a produção institucional. Lipovetsky caracteriza esse 

perfil de neoespectador como um indivíduo ágil, ávido por novidades, seduzido pelo constante 

movimento das redes. Complementando essa explicação: 

                                            
 

50 Até dezembro 2017, a C&A Brasil (@cea_brasil) detinha 2,9 milhões de seguidores no Instagram Stories, a 

Forever21 (@forever21) estava com 14,2 milhões e a Topshop (@topshop) possuía 9,2 milhões. Como o Snapchat 

não abre os números de interações entre agentes, não obtivemos esses dados dessa rede social. 
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Tendencialmente, o espectador se tornou um hiperconsumidor que não suporta mais 

nem os tempos mortos, nem os tempos de espera: ele precisa de mais emoções, mais 

sensações, mais espetáculos, mais coisas a ver para não bocejar e para sentir 

ininterruptamente – um neoespectador que tem a necessidade de “adrenalina”, de 

alucinar nas imagens, de experimentar a “embriaguez” dionisíaca de arrancar-se de si 

próprio e da banalidade dos dias (LIPOVETSKY, 2009, p.78). 

Lidando com ferramentas informais, de identidade pessoal, descontraídas, cujas 

propostas evidenciam a comunicação espontânea, as marcas são motivadas a dividirem espaço 

com seus espectadores, buscando a produção de imagens e vídeos descontraídos também, 

para se aproximarem ao máximo dos demais, evidenciando sua interface humana nas redes e 

deixando em segundo plano seu caráter corporativo e hierárquico, que consequentemente 

promove em outros ambientes.  

Por mais que busquem entender a dinâmica das redes sociais Snapchat e Instagram 

Stories, por exemplo, as marcas ignoram os impulsos que levariam um usuário comum a 

produzir conteúdo espontaneamente e se apropriam desses espaços, comportando-se como 

usuários estratégicos, programando seus discursos a cada produção. Parte dessa programação 

advém das pautas de conteúdo que preestabelecem, como a veiculação de imagens de 

bastidores em um determinado dia da semana, todas as semanas, e a presença em jogos 

esportivos aos finais de semana, entre outras categorias elencadas no capítulo anterior. 

As marcas também postam uma série de imagens e vídeos que foram produzidos fora 

dos aplicativos, por aparelhos tecnológicos profissionais, que tinham recursos de imagem e 

tratamento digital mais elaborados que os fornecidos pelas redes, usando esses espaços como 

portais para a veiculação e disseminação de conteúdos previamente estipulados e elaborados 

cuidadosamente, disseminando-os, contudo, como se fossem imagens voláteis espontâneas, 

feitas naquele instante em que foram veiculadas. 

Para estarem sempre visíveis, criam unidades de conteúdo em alta frequência, para 

sempre existirem em rede, veiculando naquele instante, uma imagem missionária de sua 

narrativa, dando sequência as suas outras imagens anteriores no plano de expressão, mas 

raramente no plano de conteúdo.  

Dado o objetivo de buscarem notoriedade, atenção e relevância, os agentes entram em 

regime de visibilidade midiática intensa em que, de acordo com Trivinho, “de par com a 

condição glocal e com todos os fatores vinculados a ambos, está implicada na reprodução (...) 
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de subjetividade, de apropriação tecnológica e de atuação compatíveis com as necessidades 

da mencionada reprodução” (TRIVINHO, 2012, p.30). 

Tarefa infindável das marcas pós-modernas, a construção de imagem de marca e sua 

fixação perante a consciência coletiva do público que se pretende atingir (estratégias de 

branding) são fatores que permeiam as produções de conteúdo das marcas, na medida em que 

dividem suas imagens voláteis em duas apostas: produzidas com apelo estritamente comercial, 

evidenciando diretamente os produtos que oferecem no mercado, e elaboradas para que 

busquem o consumo de bens simbólicos que a marca tenta associar sua existência (KLEIN, 

2000, p.47). 

Avaliando o sistema de fast-fashion em que se situam, a construção de marca se mostra 

extremamente relevante, para que uma empresa desse ramo se diferencie da concorrente, 

dado que estão em um sistema mercadológico de produtos de moda muito rotativos, em oferta 

e logística ágeis e eficientes, com design pouco representativo, na maioria das coleções. A 

identidade de marca ignora os produtos e se fortalece em seus discursos associativos, levando 

em consideração o estilo de vida dos consumidores e seus interesses, entre causas sociais e 

entretenimento cotidiano. 

 

4.2 Indicativos 

Permeando as iniciativas comunicacionais das marcas analisadas nessa pesquisa, 

percebe-se que o espírito que move o consumo de imagens voláteis não é a especificidade a 

que essas produções se referem, mas o desejo que se comprometem a nutrir e a instigar, como 

é da natureza do sistema de moda, referenciando em seus discursos a associações intangíveis 

que as marcas esperam que seus espectadores façam. Quanto mais associações uma marca 

consegue trazer para seu universo imagético, mais fortalecida se torna, aumentando seu brand 

equity (valor de marca). Seguindo com as considerações de Bauman sobre desejo: 

 (...) o spiritus movens da atividade consumista não é mais o conjunto mensurável de 

necessidades articuladas, mas o desejo – entidade muito mais volátil e efêmera, 

evasiva e caprichosa, e essencialmente não referencial que as “necessidades”, um 

motivo autogerado e autopropelido que não precisa de outra justificação ou “causa”. 

A despeito de suas sucessivas e sempre pouco duráveis reificações, o desejo tem a si 

mesmo como objeto constante, e por essa razão está fadado a permanecer insaciável 
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qualquer que seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) 

que marcam seu passado (BAUMAN, 2001, p.96). 

Uma característica questionável no sistema de produção de imagens voláteis, quando 

o desejo é compartimentado e colocado em diversas unidades sequencialmente, refere-se ao 

intenso fluxo informacional, atingindo o espectador com um bombardeio de dados audiovisuais 

desnorteante, em alguns casos, tirando os referenciais de origem e autoria desse conteúdo. 

Constata-se uma submissão “às exigências cegas da novidade, a moda chega a um 

ponto em que o novo perde seu poder informativo e se torna redundante” (SANTAELLA, 2007, 

p.69), evidenciada por tantas mudanças, pela constante troca de suportes, ansiando a nova 

imagem veiculada no sistema, até que essa se torne vazia e dê lugar a outras, mais novas que 

a primeira, assumindo sua posição.  

As marcas buscam grande quantidade de conteúdo, para se posicionarem 

ostensivamente nas redes, pelo volume de dados que produzem. Contudo, ao nutrirem essa 

estratégia, assumem uma posição de desvantagem, perdendo força nas redes, na medida em 

que se misturam, consequentemente, em um acervo gigantesco de dados das plataformas. 

Como as marcas de moda fast-fashion tratadas não vendem artigos específicos em sua 

atuação de mercado, focando no grande volume do varejo, entende-se, em princípio, que 

atendem a necessidades comuns, uma vez, também, que ofertam um mix de produtos muito 

variado: roupas, acessórios, calçados, cosméticos e até celulares, em alguns casos. Elaboram 

estratégias que envolvem a venda de ideias e de produtos, a públicos já saciados, sendo 

preciso, portanto, a criação de necessidades, não deixando o ato de consumo apenas para 

buscas motivadas pelos consumidores.  

A obsolescência simbólica é planejada para incentivar o desejo de consumo exacerbado, 

enquanto procura “gerar a sensação de um vazio e, ao mesmo tempo, impor a necessidade de 

cobri-lo com a emergência do sujeito” (SANTAELLA, 2007, p.20). Cada imagem criada carrega 

consigo um espaço vazio, que é evidenciado estrategicamente ao consumidor, após a 

momentânea satisfação que uma imagem o traz.  

Esse mecanismo faz com que o consumidor sinta falta de algo, perceba-se incompleto, 

quando se compara à demasiada oferta de novas imagens, vendidas pelos produtos de 

consumo. Ao perceber que não está saciado como poderia, vai à procura de um novo instante 
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de satisfação, através do consumo reiterado, mas agora, usufruindo das novas imagens que 

estão disponíveis no mercado, a sua espera. 

Cuidando de sua visibilidade, na manutenção da constante presença em status de 

desejo, uma marca estabelece um ritmo intenso de produção de novas imagens, seja através 

de sua comunicação, seja pela criação de pequenas coleções para serem vendidas no mercado, 

que também precisam do reforço de comunicação que novas imagens darão, divulgando-as, 

para incitar seu consumo.  

Focam no momento presente e em na sua urgência, estabelecendo parâmetros que 

incentivam o consumismo. De acordo com Rushkoff, o consumidor jamais pode atingir seu 

objetivo plenamente, senão as práticas de consumo cessariam. A moda deve mudar e seus 

produtos devem ser atualizados e melhorados. Para a manutenção da economia em ascensão, 

precisa acontecer de forma rápida51. 

A programação das redes sociais digitais, que agregam o conteúdo volátil, claramente 

já estabelece essa dinâmica comunicacional, limitando as produções a serem efêmeras e leves, 

informando o usuário enunciador, desde o princípio de suas interações imagéticas na 

plataforma, sobre as limitações expressivas na rede, por unidade, reduzindo o poder de cada 

suporte e, em consequência, incentivando a alta quantidade de produção de suportes menos 

significativos, quando colocados para análise individual.  

Dada a volatilidade das unidades imagéticas, são trazidos à reflexão questionamentos 

que balizam o plano de expressão e o plano de conteúdo das imagens, nesse contexto.  

Uma das questões refere-se à função da imagem, que pode estar atrelada à 

representação ou à substituição do estímulo visual que a gerou anteriormente. Conforme 

pontua Rancière, apresenta-se “não necessariamente sua cópia fiel, mas apenas o que é 

suficiente para tomar seu lugar. E há o jogo de operações que produz o que chamamos de arte: 

ou seja, uma alteração da semelhança” (RANCIÈRE, 2012, p.12). 

                                            
 

51 Livre tradução do trecho original: “Of course, the consumer must never be allowed to reach his goal, for then 

his consumption would cease. The consumer must never feel completely at home in his present, or he will stop 

striving toward a more fully satisfied future. (…) a happy consumer would spell disaster. Fashion must change, and 

products must be upgraded and updated. In order for the economy to grow, this must keep happening faster” 

(RUSHKOFF, 2013, p.167). 
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Ao usarem pós-produções, envolverem influenciadores digitais como mediadores do 

discurso que proferem, aplicarem filtros faciais e inserirem tags de geolocalização, as marcas 

interferem no conteúdo originalmente captado, aplicando novas camadas interpretativas ao 

conteúdo inicial, direcionando a percepção do espectador para pontos convergentes que 

desejem evidenciar, de acordo com interesses próprios. As imagens voláteis, nessa dinâmica, 

representam ainda o estímulo visual inicial, acrescido por algumas camadas extras, advindas 

dos interesses dos enunciadores.  

Ao produzirem imagens, as marcas elaboram montagens da realidade vivida, em prol 

de seus próprios discursos. De acordo com Bourriaud, “o que costuma chamar ‘realidade’ é 

uma montagem. Mas a montagem em que vivemos será a única possível? A partir do mesmo 

material (o cotidiano) pode-se criar diferentes versões da realidade” (BOURRIAUD, 2009, p.83). 

Dessa forma, os agentes contam com a interferência que elaboram entre captação e veiculação 

de conteúdo imagético, para reorganizarem os elementos reais em montagens estratégicas. 

Nessa dinâmica, destaca-se a importância da interpretação das imagens voláteis, que é 

facilitada pelas marcas, ao se apropriarem dos recursos citados que as redes oferecem. Quando 

uma marca comunica uma imagem, visa elaborar signos que representem sua visão, na 

tentativa de produzir imagens de moda que ajudem na construção de mundos possíveis que 

intangivelmente almeja atrelar a si.  

Existe uma combinação de elementos que facilitam a formação de um sentido único de 

marca. Torna-se importante esse movimento na medida em que é constatado que 

“consumimos signos, não objetos neutros, pois no consumo os indivíduos e objetos são 

individualizados, adquirindo espaços e significados distintos para então serem novamente 

agrupados e combinados” (CASTLHO, 2011, p.270). 

Esta lógica de produção e transmissão de imagens voláteis pode ser comparada ao fluxo 

de informações de moda e sua produção mercadológica. Em um sistema, cujo imperativo é ter 

uma rotina programada por mudanças, os produtos de moda carregam signos de identificação, 

expressão de personalidade, sentimento de pertencimento a um determinado grupo, entre 

outras imagens, que podem ser vistas como formadoras de uma linguagem pervasiva, mantida 

pela subjetividade, mas alterada pelos significantes.  

A cada lançamento de coleção, as marcas não só buscam novas soluções de design no 

plano de expressão, mas também visam manter suas narrativas norteadoras, no plano de 

conteúdo. A magia presente nas imagens de moda está na fusão de aspectos intangíveis 
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conceituais e sua materialização em bens de consumo, para que o indivíduo faça associações 

diversas e anseie adquirir determinado produto por seu valor agregado.  

Ao contrário dos produtos de moda que tem sua materialização física, as imagens 

voláteis da comunicação dessas marcas são digitais, numéricas, técnicas. Para substituir uma 

imagem volátil, basta instituí-la em uma programação tecnológica que preveja seu 

desaparecimento no sistema, colocando-a submissa a sua própria volatilidade.  

Dada a necessidade de se comunicarem constantemente, as marcas interpretariam as 

imagens voláteis como obstáculos, caso não perecessem em seu próprio tempo 

preestabelecido, pois atravancariam o fluxo de constante produções de novas imagens, caso 

permanecessem visíveis por muito tempo. De acordo com Flusser, a dialética das imagens 

percorre um caminho de obstáculos a partir do momento em que passam seu recado e 

precisam sumir para dar lugar às novas: 

(...) Essa dialética pode ser resumida assim: eu topo com obstáculos no meu caminho 

(topo com o mundo objetivo, objetal, problemático), venço alguns desses obstáculos 

(transformo-os em objetos de uso, em cultura), com o objetivo de continuar 

seguindo, e esses objetos vencidos mostram-se eles mesmos como obstáculos. 

(FLUSSER, 2007, p.194) 

A volatilidade das imagens analisadas auxilia no processo de renovação do regime 

audiovisual das marcas. Contudo, é preciso pensar nas formas como as marcas se posicionam 

para além do prazo de validade dessas produções, na tentativa de construírem narrativas que 

se mantenham visíveis, independentemente do suporte imagético usado em cada momento. 

Conforme explica Beiguelman e La Ferla, o cuidado na manutenção do discurso deve 

ser insistente, pois “das linhas de retardo dos tubos de mercúrio regenerativo ao conteúdo de 

mídias digitais, o que sobra não é o estático, mas, sim, o que é constantemente repetido” 

(BEIGUELMAN e FERLA, 2011, p.113). 

A questão da imortalidade representativa, que os enunciadores procuram, pode ser 

dada a partir da constante passagem de informação, para fixarem-se na memória de seus 

enunciatários, mantendo vivas suas narrativas essenciais, enquanto produzem imagens 

momentâneas que passam informações pontuais. Na interpretação de Felinto sobre textos de 

Flusser, “o importante não é não morrer, mas, sim, não esquecer (‘devemos sobreviver na 
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memória dos outros’, reza a conhecida divisa flusseriana) – ou seja, assegurar o contínuo fluxo, 

processamento e transmissão de informação” (FELINTO, 2012, p.105).  

Com isso, a constância na produção e veiculação de conteúdo é mais representativa que 

configurações imutáveis e duradouras, que não dariam espaço para novas criações que 

engajam espectadores, pela novidade de existirem, simplesmente. Torna-se importante que os 

consumidores memorizem a existência da marca, mesmo que os suportes morram 

constantemente, nutrindo o sistema de moda, sistema da rotineira mudança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comunicação digital, nos termos que o Snapchat e o Instagram Stories instituem, 

baseia-se no contexto sociocultural contemporâneo, em que existe maior acesso à rede on-line 

entre indivíduos, disseminada por diversos dispositivos tecnológicos, que acompanham os 

sujeitos sociais em seus cotidianos (smartphones, tablets, wearables).  

Aliada a essa característica do acesso, promove a liberdade do ato de fotografar e 

publicar conteúdo, o que antes era facultado somente para pessoas jurídicas e hoje, graças às 

redes sociais digitais, é aberto a todos os usuários, inclusive pessoas físicas. Apresentando-se 

ubíqua, incentiva a participação ativa dos consumidores, colocando-os em posição de 

espectadores e de produtores de conteúdo, simultaneamente.  

No contexto em que se insere, a presente pesquisa teve como objetivo a compreensão 

do universo das imagens voláteis (imagens e vídeos efêmeros, veiculados nas redes sociais 

digitais), na tentativa de desvendar estratégias de comunicação, aplicadas pelas marcas dentro 

das plataformas das redes analisadas, entendendo a complexidade de produzirem imagens 

portadoras de significações, que simbolizassem conceitos da marca, levando em conta sua 

efemeridade no sistema em questão. 

Considerando as hipóteses que deram início ao estudo, pode-se confirmar que as redes 

sociais digitais foram vistas como oportunidade para aproximarem os agentes da comunicação, 

entre enunciadores e enunciatários, tornando-se um veículo possível para a promoção de 

entretenimento e informalidades na rede.  

As pós-produções oferecidas pelas plataformas das redes foram utilizadas 

exacerbadamente. Entre emojis, stickers, rabiscos e textos, todas as imagens analisadas das 

marcas contiveram alguma interferência desse tipo, auxiliando os enunciadores na 

manutenção dos discursos customizados que elaboraram. 

As postagens dos estudos de caso se mostraram estratégicas, seguindo pautas bem 

delimitadas, em que as marcas agruparam dias de publicação por temáticas que pudessem 

interessar seus espectadores, indo além do universo tangível de seus produtos, evidenciando 

seu discurso de marca. 

Em contrapartida, algumas ideias concebidas previamente ao estudo não se 

mantiveram ao longo de seu desenvolvimento e finalização. Como exemplo, as pós-produções 
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não forneceram padrões visuais relevantes, para auxiliarem na distinção de uma imagem volátil 

de uma marca a outra. Houve, sim, uma curadoria, elaborada para filtrarem as ofertas das redes 

e utilizarem sempre determinados recursos em suas imagens e vídeos, mas não se mostrou 

suficiente para dar completa identidade imagética a cada grupo de produções, separando-as 

por origem de marca. 

Os agentes analisados, por diversas vezes, exercitaram a replicação de conteúdo, do 

Snapchat para o Instagram Stories. Não houve uma linguagem própria aplicada para cada rede, 

explorando seus potenciais fatores distintivos. Além disso, não houve um posicionamento 

único de cada marca, mas sim, uma estratégia desregulada entre postagens, que agregaram 

temáticas diversas: causas sociais, eventos e festas, viagens, promoções no ponto de venda, 

editoriais de peças de roupa novas, entre outros. 

As marcas são motivadas a utilizarem as redes sociais digitais de conteúdo efêmero, 

para se aproximarem de seus públicos, estando em evidência e marcando presença em espaços 

que funcionam via interações entre os agentes envolvidos, ajudando a criar laços sociais. 

Nessas plataformas, exploram a comunicação digital, testam novos recursos, arriscam-se, 

replicam conteúdos de fórmulas pré-definidas, estabelecem conexões e, por fim, negociam 

novas linguagens e possibilidades comunicativas. 

Entretanto, enquanto seguem a volatilidade programada tecnologicamente por esses 

veículos, deles se apropriam, propondo tipos de conteúdo que não haviam sido previstos pelas 

companhias fundadoras das redes, na medida em que replicam mensagens de uma rede para 

outra, postando imagens produzidas fora do domínio do aplicativo, usando-o somente para 

disseminar a mensagem, elaborada com equipamentos mais potentes e profissionais que um 

smartphone comum, além de criarem pautas e usarem da espontaneidade do espaço de forma 

estratégica e planejada. 

Quando se encontram a necessidade de marcas estarem sempre visíveis e a volatilidade 

das imagens ofertadas por essas redes, percebe-se que as divergências conceituais que 

poderiam surgir dessa aproximação somem, dando lugar para uma convergência de esforços, 

via produção constante de imagens, para que haja a consolidação do branding e do marketing 

de conteúdo, em benefício das marcas ativadas em questão. 

Na tentativa de identificar se algum aspecto comunicacional perpassou as imagens 

voláteis e permaneceu entre uma produção e outra, refutando a ideia de que os discursos de 

marca tiveram a mesma vida útil de seus suportes imagéticos voláteis, reconhecem-se padrões 
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de linguagem, que não dizem respeito à repetição de mesmas imagens, mas ao esforço de 

estarem constantemente em evidência, produzindo conteúdo em alta frequência, para 

permanecerem em visibilidade. Por seus novos lançamentos, a insistência do efêmero, ou seja, 

seu esforço constante em renovar imagens, que sempre estão em visibilidade no sistema, 

possivelmente seja uma saída para que os agentes perdurem suas mensagens na memória dos 

espectadores de seu conteúdo.  

O sistema de moda, contexto que enreda as três marcas analisadas nesse estudo, possui 

práticas que objetivam a eterna busca do novo, em ritmo acelerado. O suporte que carrega 

discursos de marca (peças de roupa de uma coleção, por exemplo) é rapidamente descartado, 

para ceder espaço ao surgimento do novo, trazendo a sensação de efemeridade, sem deixar 

de seguir uma linha discursiva que mantenha a imagem de marca ativa, promovendo aquela 

que os originou. 

Constantemente, as imagens efêmeras das redes sociais digitais seguem o mesmo fluxo 

e ajudam a refletir movimentos sistemáticos semelhantes, em que a rotina se estabelece na 

mudança de paradigmas. Entre atualizações, aprimoramentos de um suporte ao outro (sejam 

produtos de moda, sejam imagens dessas marcas que percorrem as redes via stories e snaps) 

e novas fórmulas de conteúdo para melhor atingir o interesse dos prossumidores, os 

parâmetros do comportamento comunicativo dos agentes desse sistema são baseados, 

predominantemente, na volatilidade. 

Na obrigatoriedade de sempre postarem conteúdos, para continuarem visíveis aos seus 

espectadores e anunciarem concretamente sua adaptabilidade ao sistema de moda, que 

apresenta a mudança como fator rotineiro, as marcas utilizam-se de suportes incrivelmente 

flexíveis e pervasivos, as imagens voláteis, descartando-as sem pudores, para que imagens e 

mais imagens tomem lugar visível e sejam substituídas facilmente, de acordo com a estratégia 

mercadológica aplicada. 

Não é relevante a curta vida útil de cada imagem, desde que permaneçam em constante 

fluxo, mantendo a premissa de serem missionárias da identidade de uma marca, a cada criação 

elaborada. Isso significa que a memória, os resquícios associativos que uma imagem deixa na 

mente do consumidor, é mais importante que a volatilidade das imagens que foram utilizadas 

na passagem da informação. 

Por fim, percebe-se a inauguração de uma linguagem, promovida pelo Snapchat e 

perpetuada pelo Instagram Stories e demais redes que se apropriaram dessa tecnologia 
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imagética, elaborando imagens e vídeos efêmeros, com prazo de validade de sua visualidade 

de até 24 horas de sua produção e início de veiculação. Fenômeno comunicativo instigante, 

cuja abordagem não está exaurida, permanece vivo para estudos futuros, inclusive, dando 

forma para o seguimento acadêmico da autora, em tese de doutorado. 
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GLOSSÁRIO  

Emojis: ideogramas digitais utilizados para expressarem mensagens em poucos caracteres. 

Fast-fashion: sistema mercadológico que reflete um planejamento de produção industrial de 

moda, cujo foco é a alta rotatividade da oferta e a produção em grande escala. 

Feed de notícias: página criada por redes sociais de conteúdo linear (Facebook, Instagram, 

Twitter, entre outras) cujo conteúdo é um aglomerado cronológico das atividades dos usuários 

conectados a um núcleo de amizades pré-estabelecido. São compilações de posts afixados 

pelos usuários nas redes sociais. 

Gadgets: dispositivos eletrônicos portáteis que podem desempenhar funções tecnológicas de 

diversos segmentos. Exemplos são: smartphones, tablets, reprodutores de músicas MP3 ou de 

arquivos MP4, smartwatchs, entre outros. 

Hashtags: palavras-chaves antecedidas pelo símbolo #, criando uma dinâmica interativa de 

conteúdo, na medida em que geram um hiperlink, referenciando assuntos em comum. 

Instagram: rede social que surgiu em 2010 para compartilhamento de imagens e vídeos, em 

linha do tempo, do post mais recente ao mais antigo. Tratava-se de uma rede diferente das que 

existiam até então, pois além de compartilhar fotos, possuía filtros e outros recursos de 

manipulação de imagem, diretamente disponíveis no aplicativo. 

Instagram Stories: seção do Instagram, criada em agosto de 2016, com características similares 

ao Snapchat. É um espaço para que o usuário produza e assista a vídeos/imagens que 

desaparecem depois de 24h de sua publicação. O conteúdo dessa área costuma ser mais 

informal, por ser volátil e girar em torno de um retrato das atividades diárias do usuário. 

Query: palavras-chaves utilizadas em buscadores para que o sistema filtre resultados que 

tenham sido indexados com os referidos termos. 

Sampler: aparelho tecnológico que consegue armazenar amostras de dados e remixá-los. 

Screenshots: recurso de imprimir e salvar em forma de imagem o que a tela transmitiu. 
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Selfie: autorretrato tirado e compartilhado na internet. 

Smartphones: celulares com capacidade de se conectarem à internet. 

Snapchat: rede social criada em 2011, por Even Spiegel e Bobby Murphy, dois universitários de 

Stanford, Estados Unidos. Seu aplicativo só funciona via tecnologia móvel, através de 

smartphones, tablets ou smartwatchs, e produz imagens/vídeos que podem seguir dois 

destinos: serem visualizadas por uma única vez ou serem vistas por no máximo 24 horas. 

Snap: unidade de conteúdo provinda do Snapchat, podendo ser imagem ou vídeo, com duração 

máxima de dez segundos, sendo exibida em rede por até 24 horas do momento em que foi 

produzida. 

Sticker: desenho que funciona como um adesivo digital, que o usuário pode utilizar para 

customizar uma imagem que tenha captado previamente. 

Story: unidade de conteúdo provinda do Instagram Stories, podendo ser imagem ou vídeo, com 

duração máxima de quinze segundos, sendo exibida em rede por até 24 horas do momento em 

que foi produzida. 

Tablets: computadores portáteis com tela sensível ao toque e com acesso à Internet. 

Tag de geolocalização: etiqueta digital, utilizada pelos usuários para marcarem conteúdos de 

acordo com determinada localização geográfica em que foram produzidos ou a que se referem, 

facilitando posteriores buscas digitais, organizando-os por agrupamento. 

Timeline: linha do tempo das redes sociais, que agrega linearmente os conteúdos postados por 

um usuário em ordem decrescente, via de regra, do mais recente ao mais antigo. 

Wearables: tecnologias vestíveis móveis, como óculos com câmeras acopladas e relógios.  
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APÊNDICE I – Revisão de literatura detalhada 

 

QUERY 01 – “imagens voláteis” 

 

NOME AUTOR LOCAL PUBLICAÇÃO TIPO DATA RESUMO LINK 

Interações sociais e 
novos padrões 
perceptivos na 
construção da 
subjetividade 

Denise 
Azevedo 
Duarte 
Guimarães  

UFPR 

Logos 30 – 
Tecnologias de 
Comunicação e 
Subjetividade 

Artigo 2009 

Presença social na rede em 
detrimento à vivência física, 
sem aparelhos. Constante 
reciclagem de imagens e novas 
formações do self. 

http://www.e-
publicacoes.uerj.br/in
dex.php/logos/article
/view/349  

Selfies, emojis, likes: 
representações 
voláteis e leituras 
líquidas na era digital 

Josiane da 
Cruz Lima 
Ribeiro  

Belo 
Horizonte – 
MG – Brasil 

Texto Livre: 
Linguagem e 
Tecnologia 

Artigo 2016 

Representações em imagens 
digitais como potenciais para a 
auto representação. Contexto 
de sociedade complexa e 
permeada pelas tecnologias 
comunicacionais. 

http://www.periodic
os.letras.ufmg.br/ind
ex.php/textolivre/arti
cle/view/11099  

Fotojornalismo e 
tecnologia: a 
produção e o uso da 
imagem digital 

Gislaine 
Windmoller  

Fortaleza – 
CE – Brasil 

Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da 
Comunicação 

Artigo 2012 

Fotografia aplicada ao 
jornalismo, espelhando a 
democratização do acesso e a 
proliferação de gadgets com 
câmeras acopladas, num ato de 
fotografar ilimitado 

http://www.intercom
.org.br/papers/region
ais/sul2012/resumos/
R30-1713-1.pdf  

Vídeos digitais 
anônimos: 
documento, discurso 
e verdade 

Felipe da 
Silva 
Polydoro 

São Paulo – 
SP – Brasil 

Revista Movimento Artigo  2016 

Discussão sobre perspectiva 
visual dos vídeos anônimos, 
manipulação de imagem, 
através dos atentados 11 
setembro. 

http://www.academi
a.edu/download/458
06507/revista.movim
ento.felipe.da.silva.p
olydoro.pdf  

Vídeo no celular: 
primórdio, 
desdobramento e 
diversificação 

Mercicleide 
Ramos  

Rio de 
Janeiro – RJ 
– Brasil 

Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da 
Comunicação 

Artigo 2015 

Passagem dos primeiros vídeos 
por celular até os mais atuais. 
Inserção de manipulações, 
relevância de assuntos, do 
amadorismo à 
profissionalização. 

http://portalintercom
.org.br/anais/naciona
l2015/resumos/R10-
0429-1.pdf  

Artifícios do olhar: o 
mal-estar e a 
visualidade 

Potiguara 
Mendes da 
Silveira Jr.  

São Paulo – 
SP – Brasil 

Líbero Artigo 2014 

Análise do trabalho de Egven 
Bavcar, fotógrafo cego, para 
pensar a origem das 
visualidades e dos signos. 
Visualidade artificializada pelo 
uso de dispositivos tecnológicos 
mediadores. 

http://seer.casperlibe
ro.edu.br/index.php/l
ibero/article/view/12
5  

Fotografia através de 
dispositivos móveis: 
estudo de caso sobre 
o Instagram 

Gabrielli 
Tiburi 
Soares Pires 

PUCRS Revista da Graduação monografia 2012 

Monografia para fazer uma 
retomada da história da 
fotografia e uma análise de 
imagens do Instagram através 
de suas hashtags 

http://revistaseletron
icas.pucrs.br/ojs/inde
x.php/graduacao/arti
cle/view/13776/0  

O Instagram como 
espaço de construção 
de cidades 
imaginadas: o Rio de 
Janeiro como cidade 
virtual 

Bruna 
Angélica 
Pelicioli 
Riboldi  

Universidad
e Nova de 
Lisboa 

Faculdade de Ciências 
sociais e humanas 

dissertação 2014 

Texto que analisa a cidade do 
Rio de Janeiro em suas 
representações pela inteligência 
coletiva de usuários do 
Instagram, ao marcar tags da 
cidade em suas publicações 

http://run.unl.pt/han
dle/10362/12195  

Sob os desígnios de 
narciso-linguagem e 
identidade na 
produção de selfies no 
Instagram 

Josemara 
Stefaniczen  

Guarapuava 
Pós-graduação em 
letras 

dissertação 2016 

Análise de selfies no Instagram, 
com base em imagens 
representando os usuários em 
espelhos. O mito de Narciso. 

http://tede.unicentro
.br:8080/jspui/handle
/tede/85  

Novas dinâmicas no 
espaço-tempo da 
comunicação: 
conflitos identitários 

Denise 
Azevedo 
Duarte 
Guimarães  

Brasília – DF 
– Brasil 

Comunicologia – 
Revista de 
Comunicação e 
Epistemologia da 
Universidade Católica 
de Brasília 

Artigo  2016 

Reflexão sobre as novas 
definições de tempo, espaço, 
identidade e relações 
interpessoais, dada as 
representações tecnológicas 
imagéticas contemporâneas. 

https://portalrevistas
.ucb.br/index.php/RC
EUCB/article/view/12
70  

Câmeras wearables: 
reflexões sobre uma 
possível memória 
fotográfica 

Gabrielli 
Tiburi 
Soares Pires  

Foz do 
Iguaçu – PR 
– Brasil 

Intercom – Sociedade 
Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da 
Comunicação 

Artigo 2014 

Artigo que fala sobre o Google 
glass e o Narrative clip, como 
tecnologias wearable que lidam 
com questões de memória e 
registro. 

http://periodicos.ufp
b.br/index.php/temat
ica/article/view/2268
7  

Do instantâneo aos 
filtros: a estética 
fotográfica do 
Instagram 

Aline Lisboa UFPB 
Revista temática Insite 
Pro 

Artigo 2014 

Análise de três hashtags no 
Instagram, para avaliar as novas 
formas de representação do 
sujeito nas plataformas digitais. 

http://www.ipea.gov.
br/code2011/chamad
a2011/pdf/area5/are
a5-artigo24.pdf  

http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/349
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/349
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/349
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/logos/article/view/349
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/11099
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/11099
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/11099
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/article/view/11099
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-1713-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-1713-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-1713-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2012/resumos/R30-1713-1.pdf
http://www.academia.edu/download/45806507/revista.movimento.felipe.da.silva.polydoro.pdf
http://www.academia.edu/download/45806507/revista.movimento.felipe.da.silva.polydoro.pdf
http://www.academia.edu/download/45806507/revista.movimento.felipe.da.silva.polydoro.pdf
http://www.academia.edu/download/45806507/revista.movimento.felipe.da.silva.polydoro.pdf
http://www.academia.edu/download/45806507/revista.movimento.felipe.da.silva.polydoro.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0429-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0429-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0429-1.pdf
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-0429-1.pdf
http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/125
http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/125
http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/125
http://seer.casperlibero.edu.br/index.php/libero/article/view/125
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/view/13776/0
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/view/13776/0
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/view/13776/0
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/graduacao/article/view/13776/0
http://run.unl.pt/handle/10362/12195
http://run.unl.pt/handle/10362/12195
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/85
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/85
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/85
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/1270
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/1270
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/1270
https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RCEUCB/article/view/1270
http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/22687
http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/22687
http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/22687
http://periodicos.ufpb.br/index.php/tematica/article/view/22687
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area5/area5-artigo24.pdf
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area5/area5-artigo24.pdf
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area5/area5-artigo24.pdf
http://www.ipea.gov.br/code2011/chamada2011/pdf/area5/area5-artigo24.pdf
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O conceito de líquido 
em Zygmunt Bauman: 
contemporaneidade e 
produção de 
subjetividade 

Rafael 
Bianchi Silva  

Bellaterra – 
Espanha 

Athenea Digital - 
Revista de 
Pensamiento e 
Investigación Social 

Artigo 2015 

Artigo que retrata o conceito de 
modernidade líquida de Zigmunt 
Bauman, contextualizando com 
a sociedade contemporânea 

http://www.raco.cat/
index.php/Athenea/a
rticle/download/2955
99/384250  

  

Buscador: Google Acadêmico 

Query: “imagens voláteis” 

Dia da pesquisa: 26/06/2017, às 20:25 

Resultados encontrados: 51 

Resultados filtrados para absorção: 13 

Critérios de inclusão: imagens, sensorialismo, comunicação, comportamento, marcas, 

Instagram, tecnologia, identidade. 

Critérios de exclusão: sexualidade, formação educacional, aprendizagem, teatro, 

performance, direito, arquitetura, literatura, sustentabilidade. 

 

Query 02 – “instagram stories” 

 

NOME AUTOR LOCAL PUBLICAÇÃO TIPO DATA RESUMO LINK 

Sou visto, logo existo: uma 
análise comparativa dos 
espetáculos do Instagram, 
Instagram Stories e Snapchat 

Maria Luiza 
Fialho de 
Lima 
Simões 

Universidade 
de Brasília 

Faculdade de 
Comunicação 
Social 

monografia 2016 

Estudo de caso com 10 
influencers para analisar as 
imagens efêmeras 
produzidas por eles no 
Instagram e Snapchat 

http://bdm.unb.br/bits
tream/10483/16577/1
/2016_MariaLuizaFialh
o_tcc.pdf  

Instagram stories from the 
perspective of narrative 
transportation theory 

Murat Seyfi 
e Ayda 
Uzunçarsili 

Gaziosmanpa
şa University 

The Turkish 
Online Journal of 
Design, Art and 
Communication - 
TOJDAC 

artigo 2017 

Estudo de caso para refletir 
sobre estórias na cultura 
humana e sua simbologia. 
Comparativo com as 
estórias do Instagram. Rede 
social fixa, não a seção 
efêmera. 

https://www.research
gate.net/profile/Mura
t_Seyfi/publication/31
2040750  

How female online businesses 
and brand s are using Instagram 
stories 

Hannah N. 
VanDerslice 

University of 
Nebraska - 
Lincoln 

College of 
Journalism and 
Massa 
Communications 

Tese 2016 
O texto analisa o Instagram 
como potencial ferramenta 
de comunicação de marcas. 

http://digitalcommons
.unl.edu/journalismdis
s/48/  

Successful Instagram marketing 
for coworking businesses 

Alexandra 
Petrova 

Saimaa 
University of 
Applied 
Sciences 

Faculty of 
Business 
Administration, 
Lappeenranta 

monografia 2017 

Estudo para refletir sobre 
trabalho colaborativo e 
marketing no Instagram, 
pensando em inteligência 
coletiva e trocas 
informacionais em rede por 
associação do consumidor. 

https://theseus56-
kk.lib.helsinki.fi/bitstre
am/handle/10024/13
1093/Thesis-petrova-
Final.pdf?sequence=1
&isAllowed=y  

Put it in your story: digital 
storytelling in Instagram and 
Snapchat stories 

Marina 
Amâncio 

Uppsala 
Universitet 

Department of 
Informatics and 
Media 

dissertação 2017 

Comparativo entre 
Instagram Stories e 
Snapchat para entender as 
estruturas de narrativas que 
os usuários postam nessas 
mídias 

http://www.diva-
portal.org/smash/reco
rd.jsf?pid=diva2:11116
63  

Nostalgia for the present: digital 
nostalgia and mediated 
authenticity on Instagram 

Phuong 
Thao 
Nguyen 

Stockholm 
University 

Department of 
Media Studies 

dissertação 2017 

Estudo sobre Instagram 
Stories e Instagram Live, 
para pensar sobre a 
necessidade de fotografar, 
mesmo sem gerar registros 
depois. 

http://www.diva-
portal.org/smash/reco
rd.jsf?pid=diva2:11077
74  

Share first, save later: 
performance of self through 
Snapchat Stories 

Sarah 
McRoberts 
et al 

University of 
Minnesota 

University of 
Minnesota 

artigo 2016 

Artigo para analisar o 
motivo de jovens usarem o 
Snapchat para se 
comunicarem entre si, 
detectando 05 motivos 
principais, focados na auto 

http://dl.acm.org/citat
ion.cfm?id=3025771  

http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/295599/384250
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/295599/384250
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/295599/384250
http://www.raco.cat/index.php/Athenea/article/download/295599/384250
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/16577/1/2016_MariaLuizaFialho_tcc.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/16577/1/2016_MariaLuizaFialho_tcc.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/16577/1/2016_MariaLuizaFialho_tcc.pdf
http://bdm.unb.br/bitstream/10483/16577/1/2016_MariaLuizaFialho_tcc.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Seyfi/publication/312040750
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Seyfi/publication/312040750
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Seyfi/publication/312040750
https://www.researchgate.net/profile/Murat_Seyfi/publication/312040750
http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/48/
http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/48/
http://digitalcommons.unl.edu/journalismdiss/48/
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/131093/Thesis-petrova-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1111663
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1111663
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1111663
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1111663
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1107774
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1107774
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1107774
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1107774
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3025771
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=3025771
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representação e interação 
social. 

It's about time, Disappearing 
Images and Stories in Snapchat 

Ginette 
Verstraete 

2017 
International 
Conference 
on Social 
Media & 
Society 

Image & 
Narrative 

artigo 2016 

Artigo que analisa a troca 
de dados presente no 
Snapchat, entre o que os 
usuários produzem e o que 
o programa absorve, 
colaborando para big data 

http://risejournal.eu/i
ndex.php/imagenarrat
ive/article/view/1342  

User experiences and efficiency 
of Instagram Advertising 

Irene 
Pessala 

School of 
Business - 
Jamk.fi 

Degree 
Programme in 
International 
Business 

monografia 2016 

Estudo que avalia as 
interações publicitárias de 
marcas no Instagram, 
através de conteúdo 
patrocinado e os efeitos em 
seu público, com estudo 
caso. 

http://theseus56-
kk.lib.helsinki.fi/handl
e/10024/116805  

Platform specific self branding: 
imagined affordances of the 
social media ecology 

Brooke Erin 
Duffy et al 

2017 
International 
Conference 
on Social 
Media & 
Society 

Image & 
Narrative 

artigo 2017 

Estudo com base em 
entrevistas com 42 
profissionais liberais no 
Instagram, para pensar nas 
estratégias de self-branding 
que eles executam. 

https://www.brooked
uffy.com/s/Platform-
Specific_Self-
Branding_Imagined.pd
f  

Personal branding: a practical 
guide for building a personal 
brand as a student using social 
media 

Stefan 
Angyus 

Tampere 
University of 
Applied 
Sciences 

Degree 
Programme in 
International 
Business 

monografia 2017 

Estudo que constrói um 
guia para que se consiga 
visibilidade profissional, 
individual, nas redes sociais, 
com foco em imagem. 

http://theseus56-
kk.lib.helsinki.fi/handl
e/10024/130541  

 

Buscador: Google Acadêmico 

Query: “instagram stories” 

Dia da pesquisa: 03/07/2017, às 19:35 

Resultados encontrados: 134 

Resultados filtrados para absorção: 11 

Critérios de inclusão: Instagram Stories, marcas, marketing, efemeridade. 

Critérios de exclusão: textos em espanhol, russo e grego, alimentos orgânicos, ética, mercado 

off-line, política. 

 

Query 03 – tudonotitulo: Snapchat 

 

NOME AUTOR LOCAL PUBLICAÇÃO TIPO DATA RESUMO LINK 

Snapchat elicits more 
jealousy than Facebook: a 
comparison of Snapchat 
and Facebook use 

Sonja Utz et al 
Mary Ann 
Liebert, Inc. 

Cyberpsychology, 
Behavior and Social 
Networking 

artigo 2015 

Texto que compara 
Snapchat e Facebook, 
avaliando o público mais 
frequente e seus objetivos 
de uso. 

http://online.liebe
rtpub.com/doi/ab
s/10.1089/cyber.2
014.0479  

Sharing the small 
moments: ephemeral 
social interaction on 
Snapchat 

Joseph B. 
Bayer et al 

University of 
Pennsylvania 

Information, 
Communication & 
Society, 2015 

artigo 2015 

Estudo que coletou dados 
sobre o que as pessoas 
veem no Snapchat, 
enquanto potencial de 
interação interpessoal 

http://www.tandf
online.com/doi/a
bs/10.1080/1369
118X.2015.10843
49  

What do they snapchat 
about? Patterns of use in 
time-limited instant 
messaging service 

Lukasz Piwek e 
Adam Joinson 

University of 
the West of 
England 

Computers in 
Human Behavior, 
n°54 

artigo 2015 

Artigo que avalia os usos 
do Snapchat, chegando aos 
resultados de que é mais 
popular entre amigos mais 
próximos, com snaps 
selfies em primeiro lugar, 
feitas em casa. 

http://www.scien
cedirect.com/scie
nce/article/pii/S0
74756321530102
3  

http://risejournal.eu/index.php/imagenarrative/article/view/1342
http://risejournal.eu/index.php/imagenarrative/article/view/1342
http://risejournal.eu/index.php/imagenarrative/article/view/1342
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/116805
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/116805
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/116805
https://www.brookeduffy.com/s/Platform-Specific_Self-Branding_Imagined.pdf
https://www.brookeduffy.com/s/Platform-Specific_Self-Branding_Imagined.pdf
https://www.brookeduffy.com/s/Platform-Specific_Self-Branding_Imagined.pdf
https://www.brookeduffy.com/s/Platform-Specific_Self-Branding_Imagined.pdf
https://www.brookeduffy.com/s/Platform-Specific_Self-Branding_Imagined.pdf
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/130541
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/130541
http://theseus56-kk.lib.helsinki.fi/handle/10024/130541
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2014.0479
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2014.0479
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2014.0479
http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cyber.2014.0479
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2015.1084349
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2015.1084349
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2015.1084349
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2015.1084349
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1369118X.2015.1084349
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563215301023
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Snapchat is more personal: 
an exploratory study on 
Snapchat behaviors and 
young adult interpersonal 
relationships 

J. Mitchell 
Vaterlaus et al 

Montana State 
University 

Computers in 
Human Behavior, 
n°62 

artigo 2016 

Estudo que avalia as 
consequências de uso do 
Snapchat, com adultos, 
pensando sobre seu 
desenvolvimento 
interpessoal, entre danos e 
benefícios. 

http://www.scien
cedirect.com/scie
nce/article/pii/S0
74756321630304
1  

Automatic archiving versus 
default deletion: what 
Snapchat tells us about 
ephemeral in design 

Bin Xu et al 
Cornell 
University - 
Ithaca NY 

National Science 
Foundation 

artigo 2016 

Artigo que discute as 
características do 
programa Snapchat que o 
fazem ter conteúdos 
efêmeros, entre travas e 
incentivos de uso aos 
usuários. 

http://dl.acm.org/
citation.cfm?id=2
819948  

Snapchat selfies: the case 
of disappearing data 

Jennifer 
Charteris, Sue 
Gregory e 
Yvonne 
Masters 

Dunedin 

Rhetoric and 
Reality: Critical 
perspectives on 
educational 
technology 

artigo 2014 

Artigo faz conexões entre 
as práticas do Snapchat e 
as teorias de subjetividade 
e constituição de 
identidades, pensando em 
influências e 
consequências. 

https://www.rese
archgate.net/profi
le/Jennifer_Chart
eris/publication/2
77186349_Snapc
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