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Resumo 

 

Este artigo se propõe a investigar a interação entre telespectadores com os perfis no 

Twitter de dois diretores do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Discute-se que o SBT, 

como uma emissora popular, utiliza-se de estratégias para se manter próximo ao público 

e isso se estende para o universo digital através da atuação de seus funcionários. Defende-

se que essas ações incentivam o engajamento nos sites de redes sociais, destacando-se a 

participação do fandom “SBTistas”. Dessa forma, esta pesquisa apresenta um breve 

histórico da emissora e reflete sobre os conceitos de fã, associando-os aos “SBTistas”. 

Para complementar essas discussões, esta pesquisa, que se encontra em fase preliminar, 

traz dados de uma análise dos perfis no Twitter dos diretores Murilo Fraga e Fernando 

Pelégio no período compreendido entre 3 de outubro de 2016 e 27 de janeiro de 2017. 
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Introdução 

No dia 20 de março de 2016, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) apresentou 

no programa “Domingo Legal” a vinheta da nova campanha institucional da empresa. 

Nas imagens, alguns atores, apresentadores e a animação em 3D de Silvio Santos entram 

em um estádio de futebol ovacionados por uma torcida, que está vestindo camisas e bonés 

com a logomarca do canal. Com o slogan “SBT. A TV que tem torcida”, a campanha 

evidencia a existência de fãs da emissora, entre os quais destacam-se os “SBTistas”. 

O SBT não é a única rede de televisão que possui admiradores. É possível 

identificar em perfis de sites de redes sociais fãs de outras emissoras, que se intitulam 

como os “Recordistas”, os “Bandistas”, os “RedeTVistas” e os “Globistas”. Contudo, os 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais do XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF, email: joanadarc@id.uff.br 
3 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFF, email: fcguedes@gmail.com 
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“SBTistas” destacam-se pelo número expressivo4 e por sua atuação nas mídias sociais. 

Segundo Martins (2016), esses indivíduos também se diferenciam pelo forte caráter 

“afetivo e passional” de seus discursos a respeito da emissora em sites e fóruns sobre 

televisão e audiência. 

O reconhecimento desses grupos pela emissora denota uma de suas estratégias de 

interagir com o público. Ao analisar as vinhetas produzidas pelo SBT, Martins (2016, p. 

158) constatou que elas “[...] propõem uma relação com o telespectador que se baseia em 

laços afetivos tão estreitos que fazem lembrar as interações negociadas por pessoas”. 

Segundo ele, assemelhando-se a uma “amizade”. 

Com o desenvolvimento das mídias digitais, surgiram novas possibilidades para a 

aproximação com o público. De acordo com Recuero (2009, p. 102), essas plataformas 

constituem-se em um processo de “comunicação mediada pelo computador” em que os 

atores sociais engendram laços a partir das interações entre si. Ainda segundo a autora, o 

foco dos estudos desse fenômeno deve passar por suas conexões entre os indivíduos.  

Assim como os sites de redes sociais proporcionaram às figuras públicas meios 

para desenvolver conexões com seus fãs individualmente (BAYM, 2013, p. 41), é 

possível dizer que, do mesmo modo, isso ocorreu com o SBT. Em 2010, a emissora criou 

uma página oficial no Facebook que, três anos depois, tornou-se a primeira entre os canais 

de TV brasileiros a ser verificada5 pelo site (MARTINS, 2014, p. 3). Na época, a página 

do SBT superava o número de “curtidas” dos concorrentes, com cerca de 1,6 milhões de 

seguidores e, atualmente, esse número chega a cerca de 11,3 milhões6. Atualmente, a 

emissora possui também perfis institucionais7 no Twitter, Instagram, Snapchat e um canal 

no YouTube. Além disso, são atuantes nessas mídias o corpo de funcionários da empresa, 

como os apresentadores, produtores, artistas e diretores, que produzem conteúdo em seus 

perfis pessoais, convergindo para a divulgação dos produtos da emissora.  

                                                 
4 Em uma breve pesquisa, realizada em 10 de junho de 2017, pelos fãs no Twitter, contabilizou-se 69 perfis ativos com 

o nome “SBTistas”, enquanto os com nomes das outras emissoras juntos somaram pouco mais de 50 perfis. No 

Facebook, esse número é ainda mais destoante, o maior grupo de fãs de emissoras possui mais de 35 mil membros (Sou 

SBTista), enquanto o segundo maior contabiliza apenas pouco mais de 4 mil (Mundo Recordista). Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/eusousbtista/> e 

<https://www.facebook.com/groups/FASDAREDERECORDDETELEVISAO>. Acesso em: 10 jun. 2016. 
5 A verificação é dada pelo Facebook, através de um selo da cor azul, quando comprova que se trata de um perfil 

autêntico de figura pública, empresa ou marca.  
6 Quando foi autenticada a página contava com mais de 1.652.000 curtidas. Disponível em: 

<http://www.sbt.com.br/noticias/12897/SBT-e-a-primeira-emissora-aberta-com-uma-fanpage-autenticada-pelo-

Facebook.html>. Acesso em: 10 jun. 2016.  

Atualmente a página do SBT é a segunda mais curtida, perdendo para a Rede Globo que possui cerca de 13,7 milhões. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/SBTonline> e <https://www.facebook.com/pg/RedeGlobo>. Acesso 

em: 13 jun. 2017. 
7 Há perfis oficiais da emissora, intitulados “sbtonline”, bem como de seus programas. 
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Dessa forma, este trabalho pretende analisar as interações estabelecidas no Twiter 

entre telespectadores e dois funcionários do SBT, Murilo Fraga e Fernando Pelégio. Essa 

escolha se justifica por acreditar-se que, através de suas postagens e interações com 

seguidores, eles tornam mais próxima a relação da empresa com o público, que opina, 

replica e repercute suas publicações. 

 

1. SBT: do povo para o povo 

 O SBT foi fundado oficialmente em 25 de março de 19818. Contudo, a base da 

emissora provém da década de 1940, quando o seu criador, Senor Abravanel – 

popularmente conhecido como Silvio Santos – teve sua primeira experiência como 

locutor em uma rádio. Anos mais tarde, o comunicador e empresário migra para a 

televisão, onde acaba constituindo sua própria emissora. 

 O animador iniciou sua carreira na televisão em 1961 com o programa “Vamos 

brincar de forca?”, exibido na antiga TV Paulista9. Era o princípio do “Programa Silvio 

Santos”, batizado como tal em 1968. Com o tempo, Silvio passou a investir cada vez mais 

no setor de comunicações e, em 1974, fundou a Studios Silvio Santos de Cinema e 

Televisão, situada na Vila Guilherme, que se ocuparia da produção e distribuição, não 

somente do “Programa Silvio Santos”, mas de uma série de outros programas populares 

(MIRA, 2010, p. 163). No ano seguinte, em 1975, o apresentador e empresário obteve a 

licença para operar o canal 11 de televisão do Rio de Janeiro, que se tornou a TV Studio 

(TVS). 

Em 30 de setembro de 1980, o governo brasileiro abriu uma licitação para a 

candidatura de duas novas redes de televisão10. Nessa disputa, Silvio Santos ganhou a 

concessão de quatro canais que, somados à TVS do Rio, constituíram, oficialmente, em 

1981, o Sistema Brasileiro de Televisão (SILVA, 2000). Ao entrar no ar, a nova emissora 

trouxe muitos profissionais que estavam fora do mercado televisivo. Além disso, retomou 

uma série de programas de auditório de emissoras extintas que haviam sido rechaçados 

no final da década de 196011, por terem sido considerados fora dos padrões impostos pelo 

processo modernizador que a televisão passava naquele período (MIRA, 1995).  

                                                 
8 Essa é data em que o presidente em exercício, João Figueiredo, assinou o decreto de concessão da rede para Silvio 

Santos. Porém, foi somente em 19 de agosto de 1981 que a emissora iniciou as transmissões. 
9 Em 1965, a TV Paulista foi comprada pela Rede Globo e, no ano seguinte, passou a se chamar TV Globo e Silvio 

permaneceu no canal (SILVA, 2000). 
10 Uma com quatro canais e outra com cinco. 
11 Nessa fase da década de 1960, as atrações que mais sofreram críticas foram os programas de auditório. 
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Nos primeiros anos, a audiência do SBT crescia significativamente entre as 

classes C e D. Contudo, começou a enfrentar a rejeição da imprensa e do mercado 

publicitário, fundamental para a manutenção financeira de qualquer rede de televisão. As 

agências de publicidade recusavam até mesmo anúncios gratuitos no canal do Silvio 

Santos. De acordo com Mira (2010): 

Suas telenovelas eram vistas como excessivamente sentimentais e 

melodramáticas, o humorismo era tido como “apelativo”, “grosseiro”, “vulgar”. 

Evidentemente nada superava a rejeição a “O Povo na TV”: seu 

“sensacionalismo” era considerado “agressivo” ao telespectador (MIRA, 2010, 

p. 166). 

 Um aspecto fundamental para a compreensão dessa grade de programação pode 

ser atribuído à origem da equipe. A maior parte dos funcionários havia começado em 

funções como, por exemplo, de office-boy, e acompanharam o crescimento de Silvio 

Santos, chegando a cargos de diretores de programas (MIRA, 1995, p. 97). Os 

profissionais da Vila Guilherme tinham gostos e valores muito próximos da camada 

popular para a qual eram destinadas a programação: “os produtores populares se 

identificam com seu público porque não são muito diferentes dele. Partilham do mesmo 

universo cultural e simbólico” (MIRA, 1995, p. 99).  

 Devido à crise12 que assolava a emissora, Silvio Santos contratou, em 1983, um 

grupo de profissionais experientes na área de marketing e publicidade para ocupar a 

diretoria comercial. Assim, iniciou-se um processo de modernização na empresa, que 

implicou na diminuição de autonomia dos produtores, na extinção de mais de vinte 

programas da grade e na inclusão de outros. O objetivo foi tornar o SBT viável 

comercialmente, o qual, após esse processo, deixou de ser “popularesco” e assumiu uma 

posição de um “popular modernizado” (MIRA, 1995). 

 

2. SBT: nova programação e velhos hábitos 

 A nova programação do SBT estreou em 1986 e manteve da primeira fase apenas 

o “Programa Silvio Santos”, o “Viva Noite” e o “Bozo” (MIRA, 2010, p. 167). As 

telenovelas mexicanas, que começaram a ser exibidas em 1982 também permaneceram 

na grade. Mesmo frente às inúmeras mudanças, ainda havia entre os profissionais do SBT 

uma concepção de que a televisão popular deveria ser “quente”, nesse sentido, não 

                                                 
12 Vale ressaltar, que mesmo enfrentando crises internas, a chegada do SBT causou impactos nas emissoras 

concorrentes, especialmente na Rede Globo, que foram obrigadas a se popularizar, retomando, por exemplo, programas 

de auditório e humorísticos (MIRA, 2010, p. 169). 
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poderia haver “excessos de tecnologia” – as edições não deveriam predominar sobre os 

programas – e era de suma importância a integração com o público, seja com a 

participação de uma plateia e/ou com os telespectadores em suas casas (MIRA, 2010, p. 

170).  

 Essas características de uma TV popular defendidas pelos produtores do SBT são 

perceptíveis ao longo desses mais 35 anos da emissora. O “Programa Silvio Santos”, por 

exemplo, embora seja gravado, é exibido como se fosse ao vivo, com o apresentador 

interagindo constantemente com a plateia e olhando diretamente para a câmera como se 

estivesse conversando com o público de casa. Através de artifícios como esses, a atração 

mantém sua característica “quente” e a aproximação com o público. 

 Em sua análise sobre esse programa, Sousa (2009) evidenciou outras estratégias 

discursivas que garantiriam o “efeito de proximidade”: “[...] tipo de enquadramento de 

câmera, posicionamento do apresentador, gestos como apontar [...] e também [...] verbos 

no imperativo, uso da primeira pessoa, construção da subjetividade (SOUSA, 2009, p. 

181). 

 Ao observar a grade de programação de 2017 da emissora, constata-se uma 

instabilidade nos horários e na inclusão e suspensão de atrações (GALHARDI; 

MOHEDANO; IGARTUA, 2017, p. 5). No entanto, há uma permanência de programas 

de auditório (tais como “Programa Silvio Santos”, “Domingo Legal” e “Programa do 

Ratinho”), telenovelas mexicanas, programação infantil e telejornais. Além disso, é 

possível ver nos produtos do SBT as interações com o público, como em “Bom dia e cia”. 

Esse programa vai ao ar nas manhãs de segunda a sexta-feira e a apresentadora, Silvia 

Abravanel, se dirige a todo momento para as câmeras para falar com os telespectadores e 

também interage com os mesmos por meio de vídeo conferências. 

 

3. Os “SBTistas”: fãs de uma emissora? 

Por muito tempo, o termo fã, para os acadêmicos, a mídia e para o senso comum, 

esteve atrelado a qualificações negativas e estereotipadas, sendo descrito constantemente 

como o “indivíduo obcecado” e a “multidão histérica” (JENSON, 2001). Atualmente, 

essas perspectivas ainda aparecem, mas desde a década de 1970 começaram a surgir 

apreciações mais produtivas. Nesse período, a academia – em especial os estudos 

culturais – passou a reavaliar as práticas cotidianas e a dar mais valor aos processos de 

recepção. Esse fato abriu espaços para novas abordagens e, posteriormente, passaram a 
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existir novos olhares para os fãs, que começaram a ser vistos de forma mais positiva. 

Como Monteiro (2007) descreve em suas reflexões, “de marionete da indústria do 

consumo e sério candidato ao manicômio judiciário, o fã se converte, pouco a pouco, no 

exemplo perfeito do receptor ativo, criativo e produtivo” (MONTEIRO, 2007, p. 35). 

Isto posto, desenvolve-se esta pesquisa a partir da perspectiva mais aproximada 

dos olhares produtivos sobre o conceito, vislumbrando o fã como uma pessoa engajada e 

emocionalmente envolvida com uma determinada narrativa ou texto (SANDVOSS, 2013, 

p. 9). Os “SBTistas”, indubitavelmente, se enquadram nessa concepção. O envolvimento 

emocional é expresso, por exemplo, através de declarações e homenagens afetivas feitas 

para a emissora, como uma música e clipe produzidos em comemoração aos 35 anos do 

canal, em 2016. Nos refrãos da canção eles declaram: “E os “SBTistas” torcendo estão / 

Somos nós a torcida, / que é pura emoção [...] A TV da família / Unindo a nação / E a voz 

da torcida / é a nossa emoção”13. Outro exemplo desse envolvimento dos fãs do SBT, é o 

uso da palavra “SBTista” nos nomes e/ou nas descrições de perfis do Twitter.  

Além desses perfis no Twitter, existem diversas páginas e grupos dedicados à 

emissora no Facebook. Devido ao interesse em falar e replicar informações, muitos 

“SBTistas” criaram sites e blogs dedicados ao universo do SBT, ou seja, os fansites14. 

Dentre esses portais na internet destacam-se o SBTpedia15 e o Clube do SBTista16 

(MARTINS, 2013, p. 29-30). 

Em 2013, Martins realizou uma pesquisa com o propósito de compreender como 

se dá a construção da identidade “SBTistas” e comparou esses indivíduos a uma torcida 

de time de futebol. Segundo o autor, “[...] eles dizem que ser SBTista é torcer pela 

emissora; não apenas gostar dela e/ou de seus artistas e programas, mas vibrar a cada 

liderança de audiência conquistada ou chatear-se com as derrotas” (MARTINS, 2013, p. 

23). A torcida desses telespectadores é notória em seus perfis no Twitter, nos quais eles 

comentam frequentemente sobre os programas que são exibidos e sobre os números de 

audiência alcançados – muitas vezes criticando a medição do IBOPE, chamados por 

muitos de IGOLPE –, como demonstram os seguintes exemplos17 (ver Figuras 1 e 2) de 

publicações de “SBTistas”:   

                                                 
13 Vamos comemorar. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VCNmmMrFBd0> Acesso em: 19 jun. 

2017. 
14 Sites criados por fãs para divulgar os produtos que admiram. 
15 Disponível em: <http://www.sbtpedia.com.br/>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
16 Disponível em: <http://clubedosbtista.blogspot.com.br/>. Acesso em: 19 jun. 2017. 
17 Os prints de tweets utilizados neste trabalho são de perfis públicos. 
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Figura 1 – Tweet sobre a audiência 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/Hialley/status/819731046312898560>. Acesso em: 

19 jun. 2017 

 

 

Figura 2 – Tweet sobre a audiência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/soulsbtista/status/821385858116943875>. Acesso 

em: 19 jun. 2017 
 

Vale ressaltar que os “SBTistas” começaram se intitular como tal no ano de 2005, 

no Orkut, nas comunidades voltadas para telespectadores da emissora (MARTINS, 2013, 

p. 28). Na época, a maior comunidade de fãs era a “SBT – Oficial”, que contava com 460 

mil membros18 e pertencia a Hialley Gouveia (MARTINS, 2013). Atualmente um dos 

“SBTistas” com mais seguidores do Twitter19, contabilizando mais de 84 mil, Hialley 

declara em seu perfil ser “funcionário voluntário do SBT” e faz diversas publicações 

comentando os programas e demonstrando sua torcida pelo aumento de audiência da 

emissora.  

Pessoas como Hialley se distinguem em meio aos outros fãs, uma vez que 

possuem uma ampla rede de seguidores, entre eles artistas, produtores e diretores do SBT. 

Trata-se daquilo que Hills (2002) denominou de “capital social do fã”. Além disso, 

Hialley é diversas vezes “retweetado” e respondido pelos funcionários da empresa, o que 

confere a ele prestígio no fandom, ou na concepção de Matt Hills (2002), o “capital 

simbólico do fã”. Em conformidade com essa perspectiva, Marwik e boyd (2011) 

afirmam que receber uma resposta no Twitter de um famoso confere ao fã um status e ele 

é também divulgado dentro daquela comunidade (MARWIK; BOYD, 2011, p. 145). 

                                                 
18 Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/tv,sabe-o-que-sao-sbtistas-conheca-a-torcida-organizada-do-

sbt,10000090397>. Acesso em 15 jun. 2017. 
19 Disponível em: <https://twitter.com/Hialley>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
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Defende-se nesta pesquisa que o fato da emissora e sua equipe interagir 

continuamente com o público pode fazer com que se sentiam próximos e íntimos e, em 

alguma medida, corroborar com o desenvolvimento, a manutenção e aumento do número 

de fãs. Diferente da relação com as outras emissoras, os “SBTistas” se sentem 

“reconhecidos” pelo SBT. Eles se consideram “[...] verdadeiros colaboradores da empresa 

que sonham em conhecer e, por que não, onde desejam trabalhar” (MARTINS, 2013, p. 

54). 

 

4. A análise sobre a relação entre telespectadores e o SBT no Twitter 

Em meio aos funcionários do SBT “famosos” no ambiente virtual, destacam-se os 

casos de Murilo Fraga20 (Diretor de Planejamento de Programação) e de Fernando 

Pelégio21 (Diretor de Planejamento Artístico e Criação), que possuem perfis no Twitter 

desde 2009. Murilo contabiliza cerca de 50,8 mil seguidores22 e Fernando possui mais de 

57 mil23. Para o desenvolvimento desta pesquisa, partiu-se da observação dos perfis no 

Twitter desses diretores da emissora e de suas publicações entre 3 de outubro de 2016 a 

27 de janeiro de 2017. No total foram coletadas manualmente 128 postagens, sendo 67 

do perfil de Fernando Pelégio e 61 de Murilo Fraga.  

Ao analisar individualmente os perfis com os quais os funcionários interagiram, 

foi possível categorizá-los24 em: a) “SBTistas”; b) admiradores do SBT25; c) fãs de artistas 

da emissora; d) fãs/admiradores de artistas de telenovelas mexicanas exibidas pela 

emissora; e) fãs/admiradores de telenovelas mexicanas exibidas pela emissora; f) 

interessados em televisão de modo geral; g) artistas, funcionários da emissora e empresas; 

h) perfis não identificados (devido à ausência de informações na descrição do perfil e/ou 

variação de temáticas nos tweets ou por serem perfis privados). 

Na observação das publicações no perfil do Twitter de Murilo Fraga, constatou-

se que, boa parte delas (31 tweets) são relacionadas com os números de audiência. Muitas 

                                                 
20 Murilo Fraga iniciou sua carreira no SBT em 1981 e teve um afastamento de apenas cerca de cinco anos da emissora, 

entre 2007 e 2009, quando atuou na Rede Bandeirantes. Contabilizando, assim, cerca de 30 anos atuando na área de 

programação do SBT. Disponível em: <https://www.linkedin.com/in/murilofraga>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
21 Fernando Pelégio começou a atuar no SBT em 1985 como Coordenador de Treinamento e Operações e desde então 

permanece na equipe da emissora. Disponível em: <https://br.linkedin.com/in/fernando-pelegio-55476521>. Acesso 

em: 15 jun. 2017. 
22 Disponível em: <https://twitter.com/mffraga>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
23 Disponível em: <https://twitter.com/fpelegio>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
24 As categorias foram criadas a partir dos seguintes critérios: autodenominação na descrição do perfil e/ou postagens 

mais recorrentes. Apenas no caso específico de SBTistas, optou-se por considerar como tais somente os que se 

identificaram “SBTistas” na descrição do perfil. 
25 São aqueles que fazem postagens elogiosas ao canal, bem como diversas postagens comentando a programação. Mas 

não se apresentam como “SBTistas” e/ou fãs da emissora em seu perfil. 
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são reclamações dos índices divulgados pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística (IBOPE), chamado por ele de “Institutão” (ver Figura 3). Verificou-se 

também: quatro tweets com assuntos variados; um comentário relacionado a programação 

de outra emissora que insinua estar copiando um programa do SBT26; uma postagem em 

que ele afirma que irá bloquear seguidor de outra emissora27; uma publicação relacionada 

com telenovela mexicana; uma replicação de postagem feita em seu Instagram, além de 

22 retweets como forma de interação direta com outros usuários. 

Figura 3 – Tweet sobre IBOPE 

 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/793099662651748352>. Acesso em: 1 

jul. 2017 

 

Em relação às interações com os telespectadores presentes no site de rede social, 

notou-se que Fraga respondeu aos mesmos “retweetando” as postagens (e não através da 

opção de responder) e que, mais da metade (61,90%) delas, são dúvidas relacionadas com 

as telenovelas mexicanas exibidas no canal (ver Figura 4).   

Figura 4 – Retweet sobre telenovela 

 
Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/817858338776121346>. Acesso em: 1 

jul. 2017 

                                                 
26 Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/824793823574388736>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
27 Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/809745628037255170 >. Acesso em: 28 jun. 2017. 
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De um modo geral, tal como o formato do Twitter exige, as respostas ao público 

são curtas e o tratamento dado é informal. Não se identificou uma repetição de pessoas 

sendo respondidas, em vista disso, acredita-se que a escolha seja feita de forma aleatória 

ou pelo conteúdo das perguntas e/ou comentários.  

Uma prática recorrente de Murilo Fraga é dar dicas28 em seu perfil do Twitter 

sobre a próxima telenovela mexicana que irá ao ar nas tardes do SBT. Como uma 

brincadeira, ele cita “frases” e/ou “emoticon” para que o público decifre (ver Figura 5). 

Essas ações relacionadas com telenovelas estão entre as que mais provocam interação, 

como demonstra o Gráfico 129. Destaca-se também que Fraga, às vezes, “retweeta” 

algumas publicações (ver Figura 6) sobre a possível trama, mas nunca revela qual é, e o 

público só descobre quando a chamada vai ao ar. 

Figura 5 – Tweet com dica da próxima telenovela 

 
 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/785601821570109440>. Acesso em: 1 

jul. 2017 

 

 

 
Fonte: elaborado pelas autoras 

                                                 
28 Ainda que no período analisado ele tenha publicado apenas uma dica, é possível identificar outras publicações do 

gênero no perfil do diretor, como por exemplo, os tweets disponíveis em: 

<https://twitter.com/mffraga/status/704733842805022722> e 

<https://twitter.com/mffraga/status/771384009360281600>. Acesso em: 28 jun. 2017. 
29 Os números de tweets, retweets e replicações do Instagram de Murilo Fraga classificados por assunto são: 9 sobre 

assuntos variados; 2 sobre bloqueio de outros usuários; 35 sobre índice de audiência; 1 sobre outra emissora; 14 sobre 

telenovelas, 
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Gráfico 1 – Interações com perfil de Fraga geradas por assuntos
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Figura 6 – Retweet em resposta 

 
 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/mffraga/status/785653258002063360>. Acesso em: 

19 jul. 2017 

 

 Em relação ao perfil de Fernando Pelégio, durante o período de análise foram 

contabilizados três tweets sobre as produções nacionais da emissora e sete de cunho 

pessoal, além de 39 tweets em resposta, 13 replicações de postagens do Instagram e 5 

retweets sem comentários. Salienta-se que a maior parte das publicações esclarecem 

questões sobre a emissora, contudo, não são as postagens que geram mais interações e 

sim as de teor pessoal com mensagens motivacionais30, como revela o Gráfico 231. Essa 

informação sugere uma relação de intimidade gerada entre Pelégio e seus seguidores. 

 

 

Fonte: elaborado pelas autoras 

                                                 
30 As maiores interações, por exemplo, foram com um tweet pessoal com mensagem motivacional que recebeu 53 

respostas, 555 retweets e 978. Disponível em: <https://twitter.com/fpelegio/status/801430398806982657>. Acesso em: 

28 jun. 2017. 
31 Os números de tweets, retweets e replicações do Instagram classificados por assunto são: 27 sobre assuntos 

relacionados ao SBT; 2 não identificados por terem perfis bloqueados; 38 pessoais. 
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Gráfico 2 – Interações com o perfil de Pelégio divididas por assuntos
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No que se refere às interações, notou-se que foram feitas através dos tweets em 

resposta. Além disso, constatou-se que Pelégio respondeu a muito mais pessoas que 

Murilo Fraga32 e que houve uma recorrência de interações com os mesmos perfis (ver 

Figuras 7 e 8). Supõe-se, então, que Pelégio responde a todos (ou muitos) que publicam 

em sua página pessoal.   

 

Figura 7 – Tweet resposta 1 

 
 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/fpelegio/status/803784439365046273>. Acesso em: 1 

jul. 2017 

 

 

Figura 8 – Tweet resposta 2 

 

Fonte: Twitter. Disponível em: <https://twitter.com/fpelegio/status/810638395118645249>. Acesso em: 1 

jul. 2017 

 

Através da análise, pode-se verificar também que Hialley, conhecido “SBTista” 

no Twitter, foi “retweetado” uma vez por Pelégio (ver Figura 9). Contudo, não é possível 

afirmar que isso esteja relacionado diretamente ao alto número de seguidores dele na 

mídia social, mas que talvez seja somente pelo teor da postagem que se referia às 

melhores aberturas de telenovelas do SBT.  
 

                                                 
32 Foram 39 interações de Fernando Pelégio e 22 de Murilo Fraga. 
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Figura 9 – Retweet 

 

Fonte: Twitter33 

 

Considerações finais 

Ao observar a trajetória do SBT, a sua postura e a de seus empregados diante dos 

telespectadores, notou-se que, para além das estratégias de proximidade, busca-se 

construir uma sensação de intimidade com os mesmos. A emissora se coloca como uma 

família e a figura do Silvio Santos concretiza essa perspectiva: “meio pai, meio amigo, 

ele frequenta os lares com uma intimidade que só consegue após longa convivência” 

(MIRA, 1995, p. 53). 

Nesse sentido, o universo on-line torna-se um ambiente interessante e propício 

para a extensão dessa intimidade com seus telespectadores através da troca de mensagens 

sobre questões relacionadas ao canal com funcionários da empresa. O público sente-se à 

vontade para opinar, repercutir e até mesmo cobrar algum posicionamento do dono do 

perfil. 

Tratando-se especificamente da atuação dos funcionários analisados por este 

artigo no site de rede social Twitter, é interessante o modo como esse meio possibilita 

novas formas de interações que aparentemente encurtam a distância com o público da 

emissora. Contudo, ressalta-se que as relações estabelecidas, embora apresentem uma 

sensação de reconhecimento e ainda que possam trazer status (MARWIK; BOYD, 2011) 

para o telespectador, são superficiais. 

Salienta-se também que, por se tratar de uma pesquisa incipiente, não foi possível 

fazer um comparativo com os perfis institucionais da empresa ou profissionais mais 

conhecidos do público – como apresentadores e artistas. Apesar disso, acredita-se que os 

dados e reflexões aqui apresentados contribuam para futuras pesquisas sobre o 

                                                 
33 Retweets sem comentários não geram links. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

engajamento de fãs com profissionais que atuam “por trás” das câmeras e que se destacam 

como nas mídias digitais.  
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