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Resumo 
Esse trabalho foi elaborado a partir do projeto de qualificação para dissertação de 
mestrado, que tem como problema de pesquisa identificar se a quantidade de seguidores 
nos perfis oficiais dos atletas olímpicos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram 
é impactada por seus resultados e sua presença nos Jogos Rio 2016. Para isso foi 
desenvolvida uma metodologia baseada na teoria fundamentada, tendo como proposta 
uma análise quantitativa dos dados da evolução dos seguidores nas redes sociais de oito 
atletas olímpicos, divididos entre medalhistas de ouro, prata e bronze, além de não 
vencedores. Entre os dados apurados foi possível identificar que o desempenho dos 
atletas nos últimos Jogos Olímpicos impactou no crescimento de suas redes sociais. 
Além disso, o Instagram foi a rede que apresentou o maior crescimento. 
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Introdução 

Com séculos de história, após 27 edições, os jogos olímpicos modernos de verão 

foram realizados pela primeira vez em um país sul-americano. Em 2016, a cidade do 

Rio de Janeiro recebeu o que pode ser considerado um dos maiores eventos esportivos 

do planeta. Segundo dados oficiais do Comitê Olímpico Internacional, foram 11.237 

atletas, de 207 países, disputando medalhas em 306 eventos esportivos, com 

aproximadamente 6,5 milhões de ingressos disponíveis e o Brasil contou com a maior 

delegação da história do país, com mais de 465 atletas (COMITÊ OLÍMPICO 

BRASILEIRO, 2016). A mobilização midiática foi intensa, principalmente durante os 

17 dias de competições. 

Atrelado a isso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 

2015), o Brasil conta com mais de 102 milhões de pessoas com acesso à internet e esses 

números não param de crescer. Os sites de redes sociais são uma das ferramentas de 

internet mais utilizada pelos usuários brasileiros. O Facebook conta com mais de 99 

milhões de usuários brasileiros ativos por mês (COSSETTI, 2016); no Twitter, o país 

está entre os cinco principais do mundo (SOTO, 2016) – a empresa não divulga os 

                                                 
1 Trabalho elaborado a partir do relatório de qualificação de dissertação de mestrado e apresentado no GP 
Comunicação e Esporte do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do XVII 
Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação. 
 
2 Mestrando do Curso de Comunicação Social da PUCRS e bolsista CNPq, e-mail: eu@ocarlosteixeira.com.br. 
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dados oficiais da quantidade de usuários por país; já no Instagram, são 

aproximadamente 35 milhões de usuários brasileiros (G1, 2016). 

Em meio à mobilização e exposição midiática resultante dos jogos, destaca-se o 

intenso papel e proeminência das redes sociais na cultura atual, tornando relevante uma 

análise aprofundada do comportamento e desenvolvimento dos processos de 

comunicação nesse contexto. A internet, as redes sociais e os Jogos Olímpicos, 

notoriamente mobilizam a sociedade, e a unificação destes caracteriza a importância do 

evento como ferramenta de mobilização cultural, social e comunicacional. 

Nos jogos olímpicos, os atletas são um dos principais pilares desse processo. 

Constitui-se então, a possibilidade da realização de uma pesquisa a partir dos estudos 

das práticas culturais digitais e do comportamento da sociedade da comunicação, tendo 

como recorte os atletas olímpicos nas redes sociais. Esse trabalho tem como objetivo 

identificar e quantificar a evolução e o desenvolvimento do número de seguidores dos 

perfis oficiais dos atletas olímpicos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram, a 

partir de sua participação e desempenho nos Jogos Rio 2016, tendo o período de análise 

de agosto de 2016 a junho de 2017.  

A teoria fundamentada como proposta metodológica para pesquisa na internet 

A internet além de poder ser facilmente observada de diversas maneiras, possui 

uma alta capacidade quantitativa, ao analisá-la é válido se apropriar de uma de suas 

principais características: a mensurabilidade (FRAGOSO et al., 2011, p. 33). Contudo, 

vale destacar o alerta (ibidem) em relação a essa questão: 

A internet é um universo de investigação particularmente difícil de 
recortar, em função de sua escala (seus componentes contam-se aos 
milhões e bilhões), heterogeneidade (grande variação entre as 
unidades e entre os contextos) e dinamismo (todos os elementos são 
permanentemente passíveis de alteração e a configuração do conjunto 
se modifica a cada momento) (FRAGOSO et al., 2011, p. 55). 

Essa enorme quantidade de dados disponíveis na web, influencia diretamente a 

estruturação metodológica da presente pesquisa, principalmente no que se refere a 

coleta de dados. De acordo com Recuero (et al., 2015), a tarefa de coleta de dados 

refere-se a sua “fazibilidade”, já que por sua quantidade significativa, esse trabalho se 

torna extremamente complexo. Considerando que o cerne do problema apresentado 

caracteriza-se pela quantidade de seguidores nos perfis oficiais dos atletas olímpicos, 

essa informação é a base fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Com a posse 

desses dados é que se viabiliza toda a estruturação do método. Logo, o processo 
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explorado aqui é inverso aos comumente praticados, onde a coleta de dados aparece 

como uma das últimas etapas. A proposta apresentada teve nos dados seu ponto inicial, 

utilizando a teoria fundamentada como base metodológica de pesquisa. 

Surgida na década de 60, a teoria fundamentada teve início a partir dos estudos 

de Glaser e Strauss e a publicação da obra The Discovery of Grounded Theory (1967). 

Ao pesquisar como ocorria o processo da morte em ambientes hospitalares, os autores 

estabeleceram um método sistemático de pesquisa qualitativa que podia ser aplicado nas 

mais diversas áreas. De acordo com Charmaz (2006), para Glaser e Strauss (1967) a 

base determinante para a teoria fundamentada engloba: o envolvimento simultâneo da 

coleta e da análise de dados, a construção de códigos e categorias analíticas a partir 

deles, a utilização do método comparativo constantemente, o avanço no 

desenvolvimento da teoria em cada passo da coleta e da análise de dados, redação de 

memorandos, amostragem dirigida e realização da revisão bibliográfica após o 

desenvolvimento de uma análise independente. Foi baseado nessas etapas que o método 

de pesquisa proposto foi desenvolvido, adaptando as fases que originalmente eram 

focadas na análise qualitativa, para um viés prioritariamente quantitativo, sem descartar 

as características fundamentais do processo sistemático proposto. 

Strauss e Corbin (2008, p. 25) definem como teoria fundamentada aquela que: 

[...] foi derivada de dados, sistematicamente reunidos e analisados por 
meio de processo de pesquisa. Neste método, coleta de dados, análise 
e eventual teoria mantêm uma relação próxima entre si. [...] o 
pesquisador começa com uma área de estudo e permite que a teoria 
surja a partir dos dados. [...] Teorias fundamentadas, por serem 
baseadas em dados, tendem a oferecer mais discernimento, melhorar o 
entendimento e fornecer um guia importante para ação. 

De acordo com Fragoso (et al., 2011), a teoria fundamentada possui perspectivas 

interessantes para quem trabalha com uma quantidade significativa de dados empíricos, 

por proporcionar uma certa liberdade para a utilização destes, sendo interessante para 

quem deseja pesquisar no ciberespaço, por propor uma análise conjunta com o processo 

de coleta de dados, onde permite-se que a teoria emerja do empírico.  
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Corbin e Strauss (1990, p.5), citam que: 

Os procedimentos da teoria fundada são desenhados para desenvolver 
um conjunto bem integrado de conceitos que provenha uma 
explicação teórica aprofundada a respeito do fenômeno social que está 
sendo estudado. A teoria fundada deve explicar, bem como descrever. 
Ela também pode fornecer implicitamente algum grau de 
predicabilidade, mas apenas a respeito de condições específicas3. 

Fragoso (et al., 2011) salienta que o método apresenta etapas bem definidas, 

iniciando com a coleta de dados, de onde deriva a continuidade do processo de pesquisa. 

A segunda etapa apontada pela autora (ibidem) é codificação, que consiste na 

construção de categorias a partir de uma sistematização das análises dos dados que 

surgiram das observações da coleta inicial. Essa fase pode ser dividida em: codificação 

aberta, onde estabelece semelhanças e diferenças nos dados, a fim de formar categorias; 

codificação axial, processo onde se relaciona todas as categorias e suas propriedades; e 

codificação seletiva, integração das categorias em uma categoria central que 

corresponde ao fenômeno fundamental em análise. 

Por fim, em posse de todos esses códigos e observações parte-se para a 

teorização, onde é construído um modelo teórico do trabalho a partir de todas as 

análises, relacionando-as e comparando-as com conceitos e referenciais bibliográficos. 

Nessa etapa, o pesquisador desenvolve e constrói uma “sensibilidade teórica”, a partir 

das informações que emergiram do campo empírico.  

Apesar de sua origem qualitativa, o método é totalmente flexível e permite 

tranquilamente a utilização de dados quantitativos em sua concepção. Baseado na 

proposta metodológica da teoria fundamentada, foi possível consolidar a estrutura 

apresentada a seguir. Cabe ressaltar que os resultados apresentados até agora são apenas 

a etapa inicial de um processo de pesquisa ainda em desenvolvimento. 

Amostragem, coleta e construção do método 

Para iniciar a coleta dos dados, foi necessário definir as redes sociais que 

comporiam a amostra:  Facebook, Instagram e Twitter destacaram-se como as principais 

redes sociais com mais usuários ativos no Brasil, conforme o relatório Digital in 2016 

(WE ARE SOCIAL, 2016, p. 104). Nessa etapa, foi determinante o fato dessas redes 

                                                 
3“The procedures of grounded theory are designed to develop a well integrated set of concepts that 
provide a thorough theoretical explanation of social phenomena under study. A grounded theory should 
explain as well as describe. It may also implicitly give some degree of predictability, but only with regard 
to specific conditions.” 
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também apresentarem um alto índice de perfis de atletas olímpicos brasileiros ativos e 

com um número expressivo de seguidores. Posteriormente, foi necessária uma 

delimitação de quais atletas seriam analisados. Evidentemente, era inviável a coleta dos 

dados de toda a população (465 atletas), sendo necessário estabelecer um recorte 

amostral. No processo inicial de coleta, conforme os atletas atingiam uma etapa com 

possibilidade de conquista de medalha, começava a tabulação manual do número de 

seguidores em seus perfis oficiais. Ao total foram 47 atletas, mais de 120 perfis oficiais 

coletados, com o último entrando na tabulação no dia 20 de agosto de 2016.  

Em posse desses dados, foi realizada uma classificação a partir dos resultados 

finais da competição: medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e sem 

medalha; onde foi determinada uma amostra de 2 atletas para cada classificação. Com 

isso, o recorte final foi definido de acordo com tabela 1. 

Tabela 1 -  Atletas selecionados para coleta 

Atleta (modalidade) Colocação Data da competição final 
Robson Conceição (boxe) Ouro 16 de agosto de 2016 
Thiago Braz (salto com vara) Ouro 15 de agosto de 2016 
Arthur Zanetti (ginástica/argolas) Prata 15 de agosto de 2016 
Diego Hypólito (ginástica/solo) Prata 14 de agosto de 2016 
Mayra Aguiar (Judô) Bronze 11 de agosto de 2016 
Arthur Nory (ginástica/solo) Bronze 14 de agosto de 2016 
Flávia Saraiva (ginástica/paralela) 6º lugar 15 de agosto de 2016 
Yane Marques (pentatlomoderno) 31º lugar 19 de agosto de 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para a escolha dos dois atletas de cada classificação foram adotados três 

critérios: data inicial da coleta, preferencialmente o atleta analisado deveria ter sua 

coleta iniciada um dia antes da competição final; presença midiática, os atletas 

escolhidos deveriam ter relevância na mídia; existência dos perfis oficiais dos atletas em 

pelo menos duas das redes sociais analisadas, onde o único perfil oficial inexistente foi 

o Twitter de Flávia Saraiva.  

Essas etapas de coleta, análise, codificação e amostragem, foram desenvolvidas 

concomitantemente conforme a obtenção dos dados e a evolução da pesquisa. Os dados 

coletados eram representados em números absolutos de seguidores em cada perfil 

oficial. Todavia, esses valores alcançavam uma amplitude de variação muito extensa, 

onde alguns perfis possuíam três mil seguidores e outros atingiam a casa dos milhões. 

Os números absolutos da quantidade de seguidores foram convertidos em percentual de 
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crescimento diário do perfil, dividindo assim os dados em partes menores, com menor 

amplitude e variação, possibilitando uma melhor análise e identificação de 

similaridades. Essa adaptação pode ser considerada a forma quantitativa/estatística da 

codificação aberta qualitativa/subjetiva proposta na teoria fundamentada. Definindo a 

amostra e as categorias iniciais, foi possível iniciar uma análise aprofundada, 

apresentada a seguir, onde os dados são referentes ao recorte dos oito atletas 

selecionados. 

O crescimento dos atletas olímpicos nas redes sociais 

Ao verificar os números absolutos do somatório de seguidores dos perfis, 

constatou-se um crescimento significativo influenciado pelas competições Rio 2016. 

Gráfico 1 -  Crescimento absoluto do número de seguidores por rede social 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das coletas nos perfis oficiais nas redes sociais. 

O número de seguidores em todas as redes no dia 15 de agosto – período em que 

havia coleta de todos os perfis dos atletas analisados – era próximo de 3.2 milhões. 

Conforme os atletas competiam, observou-se um crescimento que superou a marca de 5 

milhões de seguidores (crescimento superior a 55%). O início da amplificação coincide 

com as conquistas das principais medalhas, entre 14 e 16 de agosto. A reverberação dos 

resultados traduz-se no crescimento contínuo que se estendeu além do encerramento dos 

jogos, com outros pontos de crescimento nos dias 21 e 29 de agosto de 2016. A partir 

desse momento ocorreu uma estabilização.  

Ao comparar o somatório em números absolutos das redes entre os dia 15 de 

agosto de 2016 e 1 de julho de 2017, constatou-se que a evolução do Instagram partiu 

de um somatório total de 2.2 milhões de seguidores para mais de 3.6 milhões 
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(crescimento de mais de 63%); o Facebook passou de 840 mil para mais de 1.2 milhão 

(crescimento de mais de 42%); já o Twitter foi de 124 mil para 213 mil (crescimento de 

mais de 71%). O Instagram despontou como a principal rede entre os atletas analisados, 

já o Twitter apresentou um somatório de seguidores muito abaixo comparado com as 

demais redes. Observa-se também que após o encerramento dos jogos (21 de agosto de 

2016), houve uma estabilização do crescimento no Facebook e no Twitter. Em 

contrapartida, o Instagram apresentou um lastro de reverberação maior, que se estendeu 

até meados de outubro de 2016, estabilizando-se a partir deste ponto e tendo uma queda 

a partir de 2017. 

Ao verificar o crescimento percentual médio diário dos seguidores nas redes 

(tabela 2), foi possível observar que os medalhistas de ouro (Robson Conceição e 

Thiago Braz) obtiveram os maiores crescimentos. Os atletas que não conquistaram 

medalhas (Flávia Saraiva e Yane Marques), apresentaram o menor crescimento. 

Contudo, a ordem dos crescimentos não coincide com a importância das conquistas, os 

medalhistas de prata não foram os segundos colocados em desempenho nas redes. Com 

aproximadamente 0,5% a mais, os medalhistas de bronze tiveram o segundo maior 

crescimento. Em relação as redes sociais, conforme já verificado, o Instagram foi a rede 

com a maior evolução diária média, seguido pelo Twitter e Facebook, com quase 

metade do crescimento. 

Tabela 2 -  Crescimento percentual diário médio dos seguidores total por rede social 

 Facebook Instagram Twitter Média total 

Robson Conceição 3,66% 6,47% 3,52% 4,55% 

Thiago Braz 4,66% 7,51% 6,55% 6,24% 

Arthur Zanetti 1,35% 1,61% 0,61% 1,19% 

Diego Hypólito 0,97% 1,79% 0,91% 1,22% 

Mayra Aguiar 0,91% 2,99% 1,65% 1,85% 

Arthur Nory 1,61% 2,06% 1,72% 1,80% 

Flavia Saraiva 0,81% 2,07% - 0,96% 

Yane Marques 0,27% 1,05% 0,16% 0,50% 

TOTAL 1,78% 3,19% 1,89% 2,29% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das coletas nos perfis oficiais nas redes sociais. 
Período de ago. 2016 a jul. 2017. 

Com essas constatações iniciais, avançou-se para uma análise específica da 

evolução de cada perfil ao longo do tempo, segmentando por atleta, rede e período, com 

os intervalos escalonados em três dimensões: diário, de 12 a 26 de agosto de 2016 

(período que abrange a realização dos jogos); semanal, de 1º de setembro até 26 de 
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dezembro de 2016 (período de possível reverberação); e mensal, no ano de 2017, de 

janeiro a julho (período de possível estabilização). 

Gráfico 2 -  Crescimento percentual dos seguidores dos perfis oficiais no Facebook 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das coletas nos perfis oficiais do Facebook. 

O gráfico 2 mostra uma influência da participação dos atletas na competição em 

seus perfis oficiais do Facebook. É possível visualizar que os picos de crescimento da 

rede ocorreram durante a realização dos Jogos. Cabe também observar que os dias 

próximos a competição final são os de maior destaque para quaisquer dos atletas. 

Entretanto, a maior ressalva diz respeito a comparação entre o crescimento da rede e a 

colocação final dos atletas na competição. A discrepância dos dados fica nítida ao 

verificar que os dois maiores crescimentos referem-se aos atletas medalhistas de ouro, 

Robson Conceição (92%, no dia 16 de agosto) e Thiago Braz (79%, no dia 17 de 

agosto), ambos com o pico um dia após a conquista. O crescimento representou um 

valor 4 vezes maior do que dos próximos atletas com maior incremento. De certo modo, 

o gráfico indica que o título olímpico tem uma forte influência no número de 

seguidores, principalmente se comparado aos demais atletas analisados. 

Ao verificar os perfis dos atletas subsequentes em crescimento foram 

identificadas algumas diferenças. O terceiro atleta com pico mais alto foi Arthur Nory, 

que conquistou a medalha de bronze, superando até mesmo seu compatriota, Diego 

Hypólito, que na mesma prova (solo de ginástica) ficou com a segunda colocação (dia 

14 de agosto de 2016). É interessante observar que o percentual de crescimento dos dois 

atletas foi muito próximo (20% para Arthur e 19% para Diego), o que pode indicar que 
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o fato da conquista durante a mesma modalidade e competição (ginástica solo), 

possivelmente causou um crescimento também simultâneo nas redes. Os perfis que não 

conquistaram medalha foram os de menor crescimento, Flávia Saraiva chegou a 9% (16 

de agosto de 2016) e Yane Marques 3% (19 de agosto de 2016). 

De modo geral, foi possível concluir que a participação do atleta nos jogos Rio 

2016, e principalmente a conquista do título olímpico, impactaram no crescimento do 

número de seguidores em seus perfis oficiais no Facebook. Existe uma sazonalidade 

explicitada no gráfico 2, que tem relação direta com o dia em que o atleta competiu e 

obteve êxito. 

Gráfico 3 -  Crescimento percentual dos seguidores dos perfis oficiais no Instagram 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das coletas nos perfis oficiais do Instagram. 

Ao analisar o Instagram (gráfico 3), o comportamento evolutivo dos seguidores 

dos perfis é bastante similar ao encontrado no Facebook. Os vencedores olímpicos – 

Thiago Braz, com 98% de crescimento, e Robson Conceição, com 72% – aparecem 

também como aqueles que mais evoluíram em relação aos seguidores. O período do 

pico aconteceu igualmente no dia da competição final, porém, identificou-se que, com 

Thiago Braz, o pico apresentou um alastramento de dois dias, diferentemente de todas 

as outras situações. Os medalhistas de ouro tiveram uma queda de crescimento menos 

abrupta no Instagram em relação ao Facebook, o que pode indicar uma maior 

capacidade de reverberação e acompanhamento dos perfis nessa rede. 

Diferentemente do Facebook, a terceira posição com maior pico de crescimento 

no Instagram foi de Mayra Aguiar (medalha de bronze), com 33% no dia 13 de agosto 
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de 2016, seguida então pelo medalhista de prata Diego Hypólito, com 24% (dia 15 de 

agosto). Depois aparece Arthur Nory, em 5º lugar com 17% (dia 17 de agosto), 

acompanhado de perto por Flávia Saraiva, com 14%, no mesmo dia. Os dois perfis com 

menor crescimento foram, assim como no Facebook, foram de Flávia Saraiva e Yane 

Marques.  

Outro fator interessante aparente no Instagram, foi o decréscimo de seguidores. 

Arthur Nory chegou apresentar uma oscilação com recuo de 8% no número de 

seguidores (no final dos meses de novembro e dezembro de 2016), Diego Hypólito caiu 

4%, Arthur Zanetti 3% e Flávia Saraiva 3%, todos no mês de março. 

Gráfico 4 -  Crescimento percentual dos seguidores dos perfis oficiais no Twitter 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir das coletas nos perfis oficiais do Twitter. 

No Twitter, o crescimento dos medalhistas de ouro foi igualmente similar, 

Thiago Braz com 88% (16 de agosto) e Robson Conceição 83% (17 de agosto). Aqui, 

cabe destacar o pico de crescimento do Twitter de Robson, que ocorreu um dia após a 

competição, demostrando um certo atraso. O perfil de Thiago Braz, apresentou um 

segundo pico considerável de quase 50%, no mês de fevereiro de 2017. Arthur Nory 

(25%) e Diego Hypólito (21%), ambos no dia 15 de agosto, foram os subsequentes. 

Logo após, aparece Mayra Aguiar (17% em 12 de agosto) e Arthur Zanetti (11% no dia 

16 de agosto). Em fevereiro de 2017, Mayra Aguiar teve constatado um crescimento de 

4%, que também pode ser considerado fora dos padrões até então apresentados. A atleta 

Flávia Saraiva não possuía uma conta oficial no Twitter, ficando de fora das análises. 
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Os decréscimos também ocorreram dentro dessa rede, principalmente no perfil de 

Arthur Nory que chegou a perder 1% de seguidores em março de 2017. 

Retornando aos números absolutos de seguidores, independentemente do 

crescimento, outra abordagem interessante pôde ser constatada, conforme mostra o 

ranking da tabela 3. 

Tabela 3 -  Ranking dos perfis com mais seguidores nas redes 

  TOTAL FACE INSTA TWITTER 

  n % n % n % n % 

1º Arthur Nory 2.212.253 43,4 408.252 32,1 1.700.000 47,1 104.000 48,7 

2º Flávia Saraiva 1.092.085 21,4 357.085 28,1 735.000 20,3 - - 

3º Diego Hypólito 781.586 15,3 131.086 10,3 616.000 17,1 34.500 16,2 

4º Arthur Zanetti 484.159 9,5 171.680 13,5 303.000 8,4 9.479 4,4 

5º Thiago Braz 229.895 4,5 75.695 6,0 112.000 3,1 42.200 19,8 

6º Mayra Aguiar 189.931 3,7 86.031 6,8 86.400 2,4 17.500 8,2 

7º Robson Conceição 75.647 1,5 26.721 2,1 45.800 1,3 3.126 1,5 

8º Yane Marques 32.440 0,6 15.260 1,2 14.600 0,4 2.580 1,2 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Facebook, Instagram e Twitter – 6 de jul. 2017. 

Arthur Nory, medalha de bronze, tem a maioria esmagadora dos seguidores, com 

mais de 2.2 milhões, seguido de Flávia Saraiva, que não conquistou medalha, com 

aproximadamente 1 milhão. Juntos os dois atletas representam quase 2/3 do total de 

seguidores. Apesar do título olímpico, os medalhistas de ouro não figuram entre os 

atletas com maior número de seguidores na soma de todas as redes analisadas. Thiago 

Braz aparece apenas na quinta posição, com quase 230 mil seguidores; e Robson 

Conceição em sétimo, com um pouco mais de 75 mil. Na terceira posição aparece o 

medalha de prata Diego Hypólito com 790 mil. 

Ao analisar a quantidade de seguidores em cada rede, os resultados não foram 

diferentes. Arthur Nory lidera em todas. Na segunda posição, temos Flávia Saraiva, no 

Facebook e no Instagram, reforçando que esta não possui conta oficial no Twitter, 

ficando Thiago Braz com a segunda posição. 

Memorando, teorização e considerações finais 

Retomando a lógica da teoria fundamentada, foram estabelecidas algumas 

evoluções e paralelos. Essa metodologia indica que a partir das etapas de coleta e 

codificação dos dados, o pesquisador começa a escrever um memorando. O memorando 

é uma ferramenta que auxilia a projetar, registrar e detalhar a análise da pesquisa, 
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incentivando a considerar os dados e os códigos desde o começo do processo 

(CHARMAZ, 2009). Sendo assim, a análise dos dados apresentada até então pode ser 

considerada o memorando inicial da pesquisa, que se caracteriza pela construção e 

evolução constante. 

Os memorandos e diagramas evoluem. Talvez o ponto mais 
importante para se ter em mente é que não há memorandos errados ou 
mal-redigidos. Ao contrário, eles crescem em complexidade, em 
densidade, em clareza e em acuidade à medida que a pesquisa 
progride. Posteriormente, os memorandos e os diagramas podem 
negar, alterar, dar suporte, ampliar ou esclarecer os anterior. É 
realmente surpreendente observar como um banco de dados acumula 
informações e cresce teoricamente com o tempo, embora ainda 
mantenha sua base na realidade empírica. Os memorandos tem o 
duplo objetivo de manter a pesquisa embasada e de manter essa 
consciência para o pesquisador (CORBIN E STRAUSS, 2008, p. 
210). 

Ao final da apreciação inicial dos resultados obtidos, algumas teorizações já 

puderam ser estabelecidas a partir dos memorandos. O Instagram foi a rede que 

apresentou maior mobilização em relação a quantidade de seguidores, além de um 

maior lastro de crescimento. O Twitter teve uma relevância pouco significativa 

comparada as outras redes analisadas. Isso pode ter acontecido devido a estruturação e 

funcionamento de cada rede. O Twitter caracteriza-se por ser uma rede prioritariamente 

textual, com limitação de 140 caracteres, utilizada mais comumente na transmissão e 

propagação de mensagens e notícias. Já Facebook e Instagram podem ser consideradas 

redes híbridas, que comportam as mais variadas formas de postagens, como imagem, 

vídeo, áudio, etc., potencialmente mais ligadas ao atleta, que tem no visual estético de 

sua prática um grande diferencial. Gumbrecht (2007), salienta a beleza atlética, onde 

elogia a experiência proporcionada pelas imagens esportivas como forma mais popular 

e intensa de contemplação estética. Justifica-se assim o maior crescimento verificado no 

Instagram. Por seu caráter e proposta de compartilhamento de imagens, com viés 

totalmente visual, essa rede transparece efetivamente de forma eficaz a beleza estética 

da imagem esportiva, resultando em uma maioria dos seguidores e, consequentemente, 

no maior potencial de crescimento quando relacionado a atletas olímpicos. 

O pico de crescimento das redes ocorreu durante a realização dos Jogos 

Olímpicos, mais especificamente no dia da conquista ou competição final de cada atleta. 

Ao final da competição houve uma estabilização no crescimento das redes, salvo 

algumas exceções. A oscilação de seguidores no Instagram de Arthur Nory no final do 

ano de 2016, não possuiu uma explicação exata. Ao que tudo indica, por ser o perfil 
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com maior número de seguidores e ter recebido o prêmio do Google de “Esportista mais 

buscado em 2016” (TERRA, 2016), o Instagram de Nory pode ter sido suscetível aos 

chamados “seguidores fantasmas” (ghost followers). Seguidores fantasmas são perfis 

falsos, criados e administrados por outras pessoas, empresas ou computadores, que 

servem apenas para seguir e amplificar determinados assuntos e perfis que estão em 

pauta dentro da web (BILTON, 2014). Frequentemente as redes operam “limpezas de 

perfis”, com softwares específicos que identificam e removem tais seguidores com 

comportamentos digitais potencialmente falsos (DENG et al., 2014). O crescimento do 

Twitter de Thiago Braz no início de 2017 pode ser explicado pela reedição da final 

olímpica no evento esportivo All Star Perche – competição indoor de salto com vara, 

realizada na França – onde o atleta conquistou a medalha de bronze, ficando à frente do 

adversário olímpico Renaud Lavillenie, porém perdendo o título para o canadense 

Shawn Barber.  

A conquista do ouro olímpico dos atletas analisados impactou 

consideravelmente no número de seguidores. Entretanto, a análise dos números 

absolutos apontou que maioria de seguidores constada não era daqueles que obtiveram 

os melhores resultados, Arthur Nory, medalhista de prata possui a grande maioria de 

seguidores (43%). O prêmio de atleta mais procurado do Google, provavelmente tem 

influência nesse resultado. O atleta ficou à frente de recordistas olímpicos como 

Michael Phelps e Usain Bolt. Em matéria publicada no site Terra (2016), por exemplo, 

Arthur Nory é citado como o galã brasileiro, que chamou a atenção por sua beleza. 

Além disso, ele esteve envolvido em uma polêmica por piadas racistas a um colega de 

equipe nas redes sociais em 2015, “A internet, no entanto, não perdoou e durante as 

olimpíadas durante as olimpíadas as redes sociais ficaram divididas entre o ‘Nory Galã’ 

e o ‘Nory racista’” (TERRA, 2016). Morin (1989) e Martin (2014), ao analisar cinema e 

séries, citam que comportamentos controversos são utilizados em personagens de 

sucesso, como uma combinação entre o bem e o mal, onde existe a beleza, mas também 

existem as falhas e os erros, e esses fatores são relevantes na aproximação e 

identificação do público com as grandes estrelas. Atitudes polêmicas também são 

fortemente repercutidas dentro das redes sociais e de algum modo favorecem a 

disseminação de determinados assuntos. 

Nesse sentido, os dados apresentados também indicam um comportamento de 

agendamento midiático, que pode ser explicitado pelo alto crescimento dos perfis 
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durante a realização dos jogos, que se estabiliza um mês após seu encerramento e 

apresenta um início de um movimento de decréscimo um ano depois, quando o assunto 

praticamente desaparece da pauta midiática. A hipótese do agendamento aponta que 

grande parte dos assuntos relevantemente discutidos na pauta social são fornecidos 

pelos meios de comunicação de massa (WOLF, 1986). McCombs (2009) reforça a ideia 

de que as imagens e notícias transmitidas pelos meios de comunicação influenciam 

diretamente os assuntos que são tratados no dia a dia. Possivelmente esses efeitos 

podem ser observados nos dados apresentados. 

Essas constatações, podem ser chamadas, de acordo com Charmaz (2009, p. 

144), de “inferências abdutivas”. A autora utiliza esse termo definindo-o como: 

[...] a consideração de todas as explicações teóricas possíveis para os 
dados, a elaboração de hipóteses para cada explicação possível, a 
verificação empírica destas por meio da análise dos dados, e a busca 
de uma explicação mais plausível. 

As inferências estabelecidas a partir da análise quantitativa, não podem ser 

consideradas suficientes para buscar uma explicação plausível mais aprofundada de tais 

fenômenos. De acordo com Fragoso (et al., 2011, p. 106), a análise dos dados, muitas 

vezes, traz uma “sensibilidade teórica”, definida como “um processo de sensibilização 

do pesquisador para com as informações que os dados estão oferecendo”. A partir 

dessas primeiras interpretações foi possível estabelecer a teorização inicial, que 

continuará sendo aprofundada no decorrer da pesquisa em andamento. As próximas 

etapas visam aprofundar a coleta de dados dentro dos perfis oficiais nas redes, 

identificando frequências de postagens, curtidas, comentários, além de resgatar um 

índice do volume de notícias sobre cada atleta veiculadas na internet. Em posse dessas 

informações buscar-se-á uma comparação de todos os resultados, a fim de 

complementar a teorização final. 
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