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Resumo 
A revolução midiática promovida pela Internet permitiu que ocorresse uma enorme 
transformação na sociedade pós-moderna. O ciberespaço emergiu da relação midiática entre 
o indivíduo e o computador e a intertextualidade multiplicada pela cibercultura. A polifonia 
e a ausência de poder estão envolvidas nesse processo midiático. Foi realizado um estudo 
exploratório na Internet, durante o segundo semestre de 2013, em busca do discurso oficial 
da empresa Friboi em suas redes sociais oficiais. 
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1. Introdução 

Uma rede social passa a existir no instante em que ocorre uma troca social, que haja um 

relacionamento entre indivíduos, entre grupos. As redes sociais, assim, nasceram junto com 

a humanidade e junto com o ser humano. A necessidade de socialização determinou as 

relações entre indivíduos, grupos e redes sociais, e deu início aos fenômenos 

comunicacionais que emergiram dessas relações. 

A comunicação e o relacionamento social são fontes ricas para estudos e por isso o 

objeto deste trabalho está baseado nos fenômenos comunicacionais presentes na relação 

entre indivíduos em determinada rede social. As relações e interações que os indivíduos 

exercem nesse contexto social, as interações sociais e/ou os resíduos dessas interações são 

insumos para este artigo.  

O processo midiático foi transformado com advento da web. O processo de cultura de 

massa, da mídia televisiva, da comunicação unilateral dá lugar a um processo não linear de 

comunicação e de troca de experiências, questões como controle e poder são pulverizados e 

compartilhados por centenas de milhares de indivíduos. A cultura de massa dá lugar a um 

novo universo sociocultural, onde o mundo contemporâneo está se agrupando.  

Seres sociais navegam na internet em busca de relações sociais com interações 

verdadeiras. O processo midiático chamado internet modificou o comportamento social e 

alterou a forma com que a sociedade se olha e dialoga entre seus atores. 
                                                
1Trabalho apresentado no DT 2 – GP Publicidade e Propaganda, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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É nesse contexto, então, que surgem as redes sociais digitais. São locais, mediados 

digitalmente, em que os indivíduos interagem. Assim, a internet se tornou a propulsora de 

diversas mudanças e “a mais significativa é a possibilidade de expressão e sociabilização 

através das ferramentas mediadas pelo computador”. (RECUERO, 2009, p. 24) 

Essa dinâmica proporcionada pelas redes sociais digitais e pela cultura mediada pelo 

computador leva o indivíduo a uma esfera imagética, na qual ele pode ser o protagonista, o 

contador de histórias. Ele pode ser um ciberindivíduo, no ciberespaço, inserido em uma 

cibercultura qualquer que ele deseje. 

 Levy, dentre outros autores citados aqui, ajuda a entender esse universo rico em 

minúcias e detalhes. No entanto, não é possível uma visão determinista. Daí a necessidade 

de ter cautela ao navegar nesse universo digital. A web traz inúmeros benefícios, mas 

também muitos dissabores. Esse ambiente está em constante mudança e suas variáveis se 

readaptam ao movimento da internet. A alusão ao mar pode ser um ponto de partida para 

ilustrar o ciberespaço, as marés mudam com os ventos, há tormentas e calmarias, não há 

forma definida. 

A convergência, presente na cibercultura, pode explicar o fenômeno da individualização 

da sociedade. É possível interagir de qualquer espaço social com qualquer grupo social. 

Essa interação mediada pela tecnologia convergente pode ajudar a entender a pós-

modernidade, época imediatamente após a modernidade, que, segundo Maffesoli (2011), 

Bauman (2000), Castells (2005), Lévy (1999) e Jenkins (2008) é um momento de relações 

frágeis e concretas, convergentes e desterritorializadas. 

As mídias tradicionais, talvez, operem em modelo de comunicação datado, obsoleto até, 

que, ao que tudo indica, não prende mais a atenção dos novos consumidores de mídia. Essa 

nova geração de ciberindivíduos interage e participa. É certo que as mídias de massa vêm se 

reinventando por meio de conteúdos transmídia (conteúdo que veiculado em uma mídia te 

leva a outra mídia), mas não conseguem ter a atração das redes sociais. As mídias 

tradicionais sucumbem perante a velocidade de troca e interação geradas nas e pelas redes 

sociais. Não é surpresa que gigantes da comunicação andam navegando em mares digitais a 

procura desse interesse perdido. 

Uma das características das redes sociais é justamente a ausência de controle da 

informação. Muitos são os casos que “vazam” na internet e causam manchas em reputação 

de pessoas e marcas, podendo chegar a problemas e crises irreversíveis. O conteúdo gerado 

pela internet, a partir do momento que é veiculado, pode ser redefinido, ressignificado.  
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Essa ressignificação permite ao ator que toma o discurso, parafraseando ou parodiando, 

assumir, portanto, o controle da mensagem, mudando, por vezes, o significado e o objetivo 

inicial do discurso. 

O motor das redes sociais, ou da internet, é o discurso dos prossumidores e empresas. O 

discurso gera conteúdo e esse conteúdo se torna a moeda de troca entre os diversos atores 

do ciberespaço. A cibercultura se alimenta e é alimentada da troca de discursos, da 

paráfrase e da paródia. Ela pode ter um paralelo com a criação publicitária, que, segundo 

Carrascoza (2008. p. 18), pode ser vista na forma de bricolagem. Durante um 

brainstorming, cada publicitário se torna um bricoleur e, juntos, os “criativos atuam, 

cortando, associando, unindo e, consequentemente, editando informações do repertório 

cultural da sociedade (CARRASCOZA, 2008. p. 18). Tais associações e correlações de 

imagens e mensagens, quando compartilhadas e hibridizadas, criam uma mensagem 

dialógica, polifônica e colaborativa. 

Nas redes sociais vemos ações de bricolagem realizadas por prossumidores. A matéria 

prima dessa dinâmica é o discurso que, na qualidade dialógica, pertence a muitos atores 

nesse ambiente. Afinal, a concepção da linguagem é dialógica e “o texto é 

constitutivamente dialógico; define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo diálogo 

com outros textos” (BAKHTIN apud BARROS, 1997, p. 29). Dessa forma, Bakhtin 

“considera o dialogismo o princípio constitutivo da linguagem e a condição do sentido do 

discurso” (BARROS, 1997, p. 33). Nesse sentido, não pode haver ser humano fora desse 

princípio e a internet reúne parte desses indivíduos. Na qualidade de ciberindivíduos, são 

dialógicos. No que tange à linguagem ou ao discurso, o compartilhamento e trocas na web 

possibilitam esse caráter de constituição dialógica da linguagem. 

A problemática dialógica está enraizada à realidade da internet, responsável pelas 

mazelas e virtudes desse contexto social. A produção de discursos é afetada pela dialogia, 

“há um discurso próprio a cada espaço social”, os signos são produzidos e seus significados 

estão contidos dentro de um contexto político social, “a produção dos signos não está 

separada da vida social”. (MARTINO, 2009. p. 121)  

A dialogia fica evidente nos discursos estilizados, parafraseados e/ou parodiados, nos 

quais se vê a alteridade presente na mensagem modificada. Discursos parafraseados ou 

parodiados levam em consideração a noção de desvio e “sem dúvida a paródia deforma o 

texto original subvertendo sua estrutura ou sentido. Já a paráfrase reafirma os ingredientes 

do texto primeiro conformando seu sentido.” (SANT’ANNA, 2008, p. 41) 
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Há um ambiente midiático cujo poder de transformação da sociedade é inegável. Esse 

ambiente trouxe para a sociedade contemporânea novos hábitos e novas formas de 

comunicação. Muitos atores estão presentes nesse espaço social e um deles deverá, por este 

texto, ter uma explicação mais detalhada de sua participação. As marcas presentes nas redes 

sociais digitais interpretam papéis diferentes dos ciberindivíduos. As cibermarcas, por livre 

nominação, vivem e convivem com todos os acertos e erros desse meio. No entanto, os 

riscos às empresas com perfis em redes sociais é maior, devido ao cunho capitalista, 

mercadológico e publicitário envolvido. 

Esse artigo é um recorte da dissertação defendida no mestrado e foi dividida em três 

partes. Discorrerei, inicialmente, sobre a cibercultura, a cultura de convergência e as redes 

sociais, na tentativa de mostrar os cenários em que os discursos ganham vida. Depois, há a 

necessidade de conceituar discurso, dialogia, polifonia, apropriação, desvio, estilização, 

paráfrase e paródia. Por fim um estudo de caso, com a intenção de analisar o 

comportamento dos discursos oficiais e paródias durante a campanha da FRIBOI no ano de 

2013. 

 

2. A Cibercultura, a Convergência e as Redes Sociais Digitais 

Este capítulo é dedicado a explorar os conceitos de cibercultura, de cultura de 

convergência e de redes sociais. Isso se deve ao fato desse ser o cenário em que o objeto de 

estudo do trabalho se manifesta. O discurso propagado na internet e no ciberespaço pode 

assumir características dialógicas com o meio, e, assim, se assume a importância de 

conhecer o contexto em que um discurso se manifesta. 

O contexto digital permite ao indivíduo novas características. O social ali presente 

modifica a troca, o comportamento e, portanto, a cultura. Isso se deve em grande monta a 

possibilidade de dialogar sem barreiras geográficas, de dialogar em espaços não 

dimensionais, de navegar em espaços mediados pelo computador, o que resulta em um novo 

espaço social: o ciberespaço. 
O Ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo 
meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores. O termo especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. (LÉVY, 1999. p. 17) 
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O ciberespaço pode ser visto como um local inter (e hiper) ligado, interconectado por 

meio dos computadores, que permite a comunicação entre os seres humanos que habitam 

esse novo habitat cibernético. As possibilidades de interações e soluções advindas desse 

meio podem ser proporcionais ao tamanho de seu “universo oceânico”. 

O contexto digital permite ao indivíduo novas características. O social ali presente 

modifica a troca, o comportamento e, portanto, a cultura. Isso se deve em grande monta a 

possibilidade de dialogar sem barreiras geográficas, de dialogar em espaços não 

dimensionais, de navegar em espaços mediados pelo computador, o que resulta em um novo 

espaço social: o ciberespaço. 
O Ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo 
meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores. O termo especifica não apenas a 
infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. (LÉVY, 1999. p. 17) 

 

O ciberespaço pode ser visto como um local inter (e hiper) ligado, interconectado por 

meio dos computadores, que permite a comunicação entre os seres humanos que habitam 

esse novo habitat cibernético. As possibilidades de interações e soluções advindas desse 

meio podem ser proporcionais ao tamanho de seu “universo oceânico”. 

Desta feita, há a necessidade de ter outros olhares para tentar acompanhar a veloz 

mutação do efêmero conceito da cultura digital ou virtual, o conceito que define a 

cibercultura. Um dos olhares possíveis é o olhar de Jorge A. Gonzáles. O comunicólogo 

mexicano cunhou um conceito de cibercultur@ que parece ser um olhar complementar à 

cibercultura de Lévy, mais próximo da tentativa de “atualizar” para um conceito de 

cibercultura contemporâneo, sem deixar de considerar o condicionante, o coletivo e o 

desterritorializante. 

A concepção de cibercultur@ que apresento aqui não está 
necessariamente relacionada ao mundo dos computadores 
ou às redes de Internet, como já é costume compreendê-la 
(Lévy, 2007: vii), mas sim ressalta as três direções de 
sentido dos elementos que a compõem: o prefixo grego 
kyber (ciber), a palavra latina cultur e o símbolo tipográfico 
@ (GONZÁLEZ, 2007, p. 229) 

 

Gonzáles (2007), ao definir cibercultura com @, sustentou sua teoria em três pilares 

para construir esse conceito: o ciber, a cultur e o símbolo tipográfico @. 
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O ciber evoca o sentido de desenvolvimento, inerente à cibercultur@, pois há uma 

implicação intrínseca ao ciber de “gerar, incrementar, aperfeiçoar, melhorar e compartilhar 

as habilidades” para as relações sociais. Dessas relações brota uma auto regulação do 

comportamento e do sistema em si ou exercício de autogestão coletiva, horizontal e 

participativa; 

O cultur: traz uma relação com o cultivar, origem da palavra cultura, ou uma forma de 

cultiva conhecimento e aprendizado, a cultura do saber ou o cultivo, cuidado, atenção e 

desenvolvimento, e, por fim; 

 O @: A realimentação do conhecimento, a participação de todos os atores de forma 

cíclica, recorrente e excedente. Excede, pois o resultado desse ciclo não se resume a soma 

dos atores ou componentes do processo. Utiliza uma espiral, por sua semelhança, para 

representar um circuito de retroalimentação positivo, um processo aberto e adaptável que 

gera uma resposta emergente que surge da densidade das relações do sistema e não se 

resume à soma dos componentes. 

Uma visão possível de cibercultura pode advir da união dos dois conceitos, a 

cibercultura e a cibercultur@: tudo indica que esse ambiente, o ciberespaço, com seus 

inúmeros atores, em quantidade e diversidade, por meio de seus links e hiperlinks, construa 

um legítimo cultivo global de relações sociais, autogerido por vínculos passivos e ativos 

que, de forma coletiva, cíclica, aberta e adaptável promovam a cibercultura. 

A cibercultura convive com uma cultura modificada pela velocidade dos dias 

contemporâneos, pela ausência de barreiras geográficas, pela pluralidade, pelos 

pensamentos coletivos e “linkados” e por uma cultura midiática, transmidiática, que navega 

entre três pilares: os meios de comunicação, a cultura participativa e inteligência coletiva.  

 
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através 
de múltiplas plataforma de mídia, à cooperação entre 
múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação que vão 
a qualquer parte em busca das experiências de 
entretenimento que desejam. [...] Convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 
mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem 
está falado e do que imaginam estar falando. (JENKINS, 
2008, p. 29) 
 

A relevância da internet para a cultura de convergência não pode ser menosprezada. É 

nela que percebe-se toda sua potencialidade, mas ela não existe apenas no ciberespaço. A 

convergência é uma ocorrência humana e funciona para a formação de conceitos e opiniões. 
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A compreensão, em uma visão plausível, é impossível sem a convergência. Bem como o 

processo cognitivo de agrupar sentidos e significados. O símbolo, por exemplo, é resultado 

de um processo convergente. 

A convergência ocorre dentro dos cérebros dos consumidores e em suas interações 

sociais com os outros. Portanto, a convergência não depende de tecnologia, tão pouco de 

aparelho tecnologicamente avançado. É algo inerente ao ser humano e decorrente de suas 

interações e relações sociais. Sua história e narrativa tem sua própria mitologia pessoal 

construída “a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e 

transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana.” 

(JENKINS, 2008, p. 30) 

É importante definir redes sociais na internet. Uma definição possível começa por 

detalhar os componentes dessas redes no ciberespaço. Essencialmente, existem dois deles, 

que se comportam de formas específicas e requerem um esclarecimento melhor para o 

entendimento da definição: atores e conexões. 

Os atores são as pessoas envolvidas. Funcionam como parte do sistema. Os atores 

atuam de forma a moldar as estruturas sociais, por meio da interação e da constituição de 

laços sociais. Nesse ambiente existem devido à representação digital deles mesmos. 

 
Por causa do distanciamento entre os envolvidos na 
interação social, principal característica da comunicação 
mediada pelo computador, os atores não são imediatamente 
discerníveis. Assim, nesse caso, trabalha-se com 
representações dos atores sociais, ou com construções 
identitárias do ciberespaço. Um ator assim pode ser 
representado por um weblog, por um fotolog, por um 
Twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. (RECUERO, 
2009. p, 25) 

 

Dessa forma, os sites de redes sociais têm neles uma expressão narrativa do eu, 

fragmentos da personalidade de cada ciberindivíduo expressados e disseminados pela rede. 

“A percepção de um weblog como uma narrativa, através da personalização do outro, é 

essencial para que o processo comunicativo seja estabelecido.” (RECUERO, 2009, p. 26) 

 

 

 

3. Aspectos da dialogia no ambiente digital 
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Conforme visto até aqui, o ambiente digital, por conta de suas características únicas, 

apresenta um contexto de risco para a gestão da presença digital de empresas na web. Esse 

contexto de relações dialógicas permite a livre interação entre diversos atores, seja empresa  

ou indivíduos. 

A internet se transformou, para as marcas, em um local de veiculação do discurso 

oficial corporativo, onde a organização pode transmitir seus valores e crenças, além de 

propagar o discurso oficial nas redes sociais. O discurso corporativo tem a responsabilidade 

de oficializar a ideologia de uma corporação. Esses discursos são recheados de signos que 

ajudam a explicar a essência particular de uma corporação, porém, por vezes, é apropriado e 

tem seu sentido desviado. 

O discurso corporativo nas redes sociais promove o encontro de empresas com seus 

públicos, porém há riscos nesse fenômeno. A comunicação nas redes sociais é livre, os 

discursos são apropriados e ressignificados a todo instante, esse fenômeno pode ser o 

atrativo das redes sociais, pode ser uma forma de explicar o estrondoso sucesso da web. 

Essa ressignificação evidencia o impacto que a cibercultura causa no discurso inserido na 

internet. Uma vez publicado, o post passa a ser de propriedade da internet, estando assim 

disponível para apropriações e consequente transferência do poder do discurso, levando em 

consideração que o poder nas redes sociais é a capacidade que o ciberindivíduo tem de ser 

influenciador. 

Uma vertente do pensamento indica como matéria-prima do discurso a ideologia e nela 

há, inevitavelmente, um significado. Ou seja, “tudo que é ideológico é um signo. Sem 

signos não há ideologia [...] Um signo é um fenômeno do mundo exterior. O próprio signo 

e todos os seus efeitos [...] aparecem na experiência exterior.” (BAKHTIN, p. 31, 1997)  

O discurso, na análise bakhtiniana, é um emaranhado de informações que não foram 

terminadas. Para Bakhtin, “o discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação na 

enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso no discurso, uma enunciação sobre a 

enunciação”. (BAKHTIN, 1997, p. 144) O discurso não pode ser dissociado do contexto, 

pois ganha novos significados de acordo com o contexto. A forma e a expressão do 

enunciador carregam signos novos e adicionais àqueles inseridos na enunciação, Bakhtin 

reforça a ideia de que o estudo do contexto e da expressão é vital para o estudo fecundo do 

diálogo.  
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Segundo a teoria analítica da filosofia da linguagem proposta pelo formalista, deve-se 

olhar para o contexto narrativo com a mesma preocupação que se olha para a enunciação. 

Deve-se perceber no enunciador as nuances importantes e contidas no contexto narrativo.  

“O discurso citado é visto pelo falante como a enunciação de uma outra pessoa, 

completamente independente na origem, dotada de uma construção completa, e situada fora 

do contexto narrativo.” (BAKHTIN, 1997, p. 144)  

Na ótica bakhtiniana, o discurso é, inevitavelmente, resultado de uma troca de 

referências com um contexto recheado de discursos. Sendo assim, não pode ser dissociado, 

não pode ser uno.  

Agora, temos uma ideia mais clara do conceito de dialogismo, sendo possível formular 

associações com o tema deste trabalho. É possível, nesse ponto, decupar com melhor 

assertividade o conceito e, assim, traduzir a aplicabilidade dele no contexto da pesquisa. 

Seria certo afirmar que a interação entre os discursos e pessoas é inevitável. A criação 

ideológica é um processo dual, e não existe, segundo as teorias levantadas aqui, uma 

produção intelectual consciente única, livre de estímulos sociais. O estudo de Bakhtin 

promove essa discussão, em contraponto à visão de outros linguistas de sua época, que 

associavam o discurso mais à psicologia do que à sociologia, ou mais língua e menos fala. 

A interação dialógica é inerente ao discurso, inerente à ideologia. 

A propriedade dos discursos, quando veiculados na internet, passa a ser questionada. É 

possível se apropriar de um conteúdo oficial de uma marca, desviar seu sentido original e 

republicá-lo sob a forma de um discurso ressignificado. Essa característica essencial das 

redes sociais indica o caminho para o coração do trabalho, pois é por meio dessas 

apropriações que a dialogia se manifesta em sua plenitude. As apropriações de discursos e a 

consequente ressignificação geram um fenômeno intrigante: a troca do poder do discurso 

devido à sua ressignificação. 

O poder nas redes sociais tem métricas bem particulares. Em linhas gerais, o poder de 

influenciar e engajar públicos por meio de discursos veiculados nas redes socais é um 

indicador de poder: quanto mais “likes” tem um prossumidor, mais poder ele detém na 

internet. Essa mesma lógica pode ser transbordada para os discursos: cada post pode ser 

considerado um discurso e cada post tem seu poder. Um discurso postado na web é 

imediatamente empoderado pelos “likes” que recebe, e isso determina a relações de poder 

dos promissores em relação aos discursos veiculados. 
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Um discurso pode ter origem em um ciberindivíduo, mas outro se apropria do conteúdo 

do post, parafraseia e ou parodia, a ponto de o poder ser transferido ao sabor dos “likes” 

recebidos. Se o discurso parafraseado receber mais notoriedade e mais importância que o 

discurso original, passa a ter mais poder nas redes sociais. 

A apropriação do discurso ocorre quando um enunciador pega a enunciação presente em 

um discurso alheio e se apropria dela, tomando-a para si, a fim de transformá-la e enunciá-

la de forma que seja um novo discurso, um discurso desviado do original. Partindo, pois, 

desse ponto, o diálogo pode interferir no sentido da criação original e, de alguma forma, 

alterar seu sentido original, dando forma a outro discurso apropriado pelo diálogo. O desvio 

gerado dessa apropriação é um dos focos deste trabalho. Entender sua consequência e 

potencialidade se faz necessário. Essas formas de apropriação do discurso serão tratadas 

neste capítulo. 

Todo discurso pode ser apropriado e essa propriedade fica mais evidente nas redes 

sociais digitais. Por conta dos códigos inseridos nesses processos midiáticos provocados 

pela cultura de convergência, Sant’Anna (2003) diz que a apropriação desvia o texto 

original, ou discurso oficial – para fins desta dissertação. Desse modo, dependendo do grau 

de desvio, podemos ter três tipos de construção de significações: a estilização, a paráfrase e 

a paródia. Mas, antes de decupar as três alterações textuais, deve-se, primeiro, explicar a 

noção de desvio. 

A paródia, recheada de muito humor, é a “estrela” maior das redes sociais. A cultura de 

convergência presente na cibercultur@, ou nos ambiente digitais, fomenta a criação de 

paródias e potencializa uma propagação em escala geométrica. Quando uma paródia atinge 

números significantes de compartilhamentos, passa a ser chamada de “meme”. 

Há, portanto, uma cultura de humor presente nos diálogos nas redes sociais e existente 

em diversos sites que assumem papéis de “parodiadores” oficiais da internet, servindo como 

um ponto de encontro da paródia irônica e engraçada. 

Esses sites produzem discursos de alto potencial de propagação e figuram como 

protagonistas da comunicação por um tempo. Esse tempo funciona como uma espécie de 

contaminação viral, na qual o meme é multiplicado e exponencialmente distribuído. O 

meme é o residual da apropriação de sucesso, uma paródia que ganha notoriedade, e o 

empoderamento social se transforma em um ativo maior que o conteúdo originalmente 

parodiado. 
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Precisamos de um nome para o novo replicador, um 
substantivo que transmita a ideia de uma unidade de 
transmissão cultural, ou uma unidade de imitação. 
"Mimeme" provém de uma raiz grega adequada [...] 
abreviar mimeme para meme. [...] está relacionada a 
"memória", ou à palavra francesa même. Exemplos de 
memes são melodias, ideias, "slogans", modas do vestuário 
[...] memes propagam-se no "fundo" de memes pulando de 
cérebro para cérebro por meio de um processo que pode ser 
chamado, no sentido amplo, de imitação. (DAWKINS, 
2008, p. 122) 

 

A analogia de Dawkins é pertinente. Afinal, o meme, tal qual o gene, é distribuído pelo 

contato, pela troca ou pela dialogia existente entre os cérebros. Os enunciados no processo 

de comunicação, independentemente de sua dimensão, são dialógicos. Isso quer dizer que o 

enunciador, para construir um discurso, leva em conta o discurso de outrem que está 

presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente ocupado e atravessado pelo 

discurso alheio.  

O meme é também polifônico pela ausência de poder centralizador e devido às 

múltiplas vozes ideológicas envolvidas no processo de comunicação. Dessa forma, o 

encantamento da pós-modernidade encontra no ambiente web a melhor, ou mais clara, 

forma de exemplificar os fenômenos de comunicação social que ocorrem no ciberespaço. O 

meme se encontra, então, no discurso dialógico e polifônico, cujo poder troca de mão 

devido à quantidade de “likes”. 

 

4. Campanha Publicitária da Friboi no Facebook. 

Considerando que o Facebook teve desempenho melhor que o Twitter, pode-se 

interpretar que a esfera social tenha como epicentro o Facebook e as outras redes sociais da 

Friboi, Twitter e YouYube, tenham papéis menos importantes. O foco para a projeção do 

discurso oficial da marca tem sido, então, a página no Facebook. 

O primeiro discurso postado foi referente ao início da campanha, no qual se apresenta o 

conceito do que viria a ser a base para a criação paródica, ou meme, nas redes sociais: a 

relação de confiança. 

Esse discurso vinha sendo preparado há mais de um ano. Uma campanha de 

reposicionamento da marca e, por consequência do discurso oficial, indicava a relação de 

confiança de uma empresa tradicional, sustentada na história, desde seu início em Goiânia, 

passando por Brasília e chagando ao que é a Friboi hoje em dia. O enunciador escolhido 

para essa tarefa foi o ator Tony Ramos, que “emprestou” sua credibilidade para o discurso. 
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Depois do resgate histórico, a Friboi investiu na intervenção. Colocou em ação a nova 

etapa do projeto de alteração do discurso oficial da empresa. O resultado foi a campanha 

que foi listada acima. O ator Tony Ramos intervém em momentos de decisão compra, nos 

supermercados e açougues, e lança a frase que, quase imediatamente, viria a se transformar 

em “meme”. 

Foi possível notar que o segundo post veiculado pela Friboi no Facebook atingiu o 

número espetacular de 11 mil “likes”. O adjetivo não é exagero, uma vez que a média de 

“likes” que a Friboi tinha em seus discursos postados anteriormente não passava de 500. 

Conforme abordado no capítulo 2 desse artigo, a cibercultura é um ambiente não 

regulamentado. Todos os prossumidores podem publicar o que entendem correto e podem 

comentar nos discursos de outrem. Esse é o risco de se atingir um grande público na 

internet. Os comentários recebidos, dialogicamente aos discursos oficiais de empresas, são 

proporcionais à abrangência do post. Ou seja, quanto mais ciberindivíduos forem 

impactados pelo post, mais comentários surgirão, negativos e positivos , sobre o discurso. 

É possível notar que o discurso oficial da Friboi atingiu muitos ciberindivíduos e no 

Facebook teve enorme repercussão. Dentre os impactados pelo discurso oficial estão os que 

gostam da marca e a defendem, e os que não gostam e a criticam. O interessante, quando na 

internet, é o buzz (pessoas falando sobre o assunto na internet). Independentemente de estar 

falando mal ou bem, o processo de avaliação do impacto da campanha leva em 

consideração o buzz e, portanto, ao somar esses dois públicos, tem-se algo surpreendente.  

Já na terceira publicação no Facebook da Friboi após o início da campanha. Dois pontos 

específicos chamam atenção. O primeiro fica por conta da data. O post foi feito no mesmo 

mês da postagem dois. Enquanto a postagem dois ocorreu bem no começo do mês de julho, 

esta data do final do mês. O segundo ponto é o total de  “likes” do discurso publicado: 909 

curtidas, menos de dez por cento da postagem anterior. 

 A figura abaixo ilustra que a expressão “É Friboi?” passa a ser utilizada com muita 

frequência, o que pode demonstrar que a Friboi se apropriou da expressão forjada pela 

dialogia presente na cibercultura. Portanto, passa a ser parte integrante do discurso oficial 

da empresa. 
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A Friboi passa associar toda a comunicação a essa expressão, reforçando o meme e 

incorporando-o no discurso oficial da marca na internet. 

 

5. Considerações Finais. 

O ciberespaço é um local de cultivo, de cultivo de uma nova cultura em um ciclo que é 

realimentado pela própria interação social e por meio dela cria novas formas de 

compartilhamentos e relações sociais, a ausência de barreiras e a intensa velocidade que a 

informação trafega cria um ambiente virtual que gera um conhecimento coletivo capaz de 

transformar a sociedade, criando um novo paradoxo de cultura: a cultura de convergência. 

A paródia, recheada de muito humor, é a “estrela” maior das redes sociais. A cultura de 

convergência presente na cibercultur@, ou nos ambiente digitais, fomenta a criação de 

paródias e potencializa uma propagação em escala geométrica. Quando uma paródia atinge 

números significantes de compartilhamentos, passa a ser chamada de “meme”. 

O meme é também polifônico pela ausência de poder centralizador e devido às múltiplas 

vozes ideológicas envolvidas no processo de comunicação e dessa forma, o encantamento 

da pós-modernidade encontra no ambiente web a melhor, ou mais clara, forma de 

exemplificar os fenômenos de comunicação social que ocorrem no ciberespaço. O meme, 

então, a partir de um discurso dialógico e polifônico, permite a troca de poder devido a 

influencia que a paródia poder assumir em relação ao discurso que foi parodiado, a troca 

pela quantidade de “likes”. 
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O discurso oficial da Friboi foi apropriado pela internet e houve uma transferência de 

poder, e isso não foi ruim, pelo contrário, foi muito bom para os negócios da empresa, a 

Friboi faturou mais de 30 milhões de reais por contas da campanha e conseguiu surfar na 

onda das redes sociais de forma a se tornar um meme. Poderia ser dito que o sucesso pode 

ter sido conquistado sem querer, algo que tenha sido idealizado mas não planejado em 

ações se formar um meme. 

O que estou querendo dizer é que o sucesso que a Friboi teve nas redes sociais nasceu 

da cibercultura, nasceu desse universo dialógico, mutante, criativo, cultivo, veloz e 

incrivelmente provocativo, nasceu de um contexto social cuja troca é estimulada. A Friboi 

dialogou com a internet, a internet dialogou com o Tony Ramos e a internet não falou de 

outra coisa em julho de 2013. E então sua carne “É Friboi?”. 
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