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Resumo 
 
A idealização mantida pela opinião pública diante das celebridades pode ser considerada 
um foco de estudo das Relações Públicas, ainda mais em uma sociedade transitória, em 
que algumas pessoas recebem tamanha visibilidade midiática. Portanto, o presente 
trabalho tem como objetivo entender como se dá o processo de visibilidade midiática das 
celebridades nas mídias digitais. Por meio de metodologia baseada em análise de 
conteúdo, pretende-se observar o contexto criado pelos principais veículos internacionais 
de mídia especializada em celebridades e pelas postagens da cantora Taylor Swift e do 
artista Kanye West em suas mídias digitais. Compreendendo o papel estratégico do 
profissional de relações públicas neste cenário, percebemos a utilização integrada dos 
meios tradicional e online a fim de obter a consolidação reputacional dessas celebridades. 
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Introdução 

Em 2014, elaboramos uma pesquisa como trabalho de conclusão de curso na 

Universidade Estadual de Londrina em que discutimos o papel do profissional de relações 

públicas como gestor de imagem de celebridades (DÉA; CRUZ, 2014). A partir de então, 

observamos a necessidade de incluir estratégias digitais neste planejamento de 

Comunicação, não só pela inevitabilidade em “ser social” no mundo atual, mas também 

pelas novas possibilidades que este ambiente gera. Ao mesmo tempo, nos últimos anos, 

como relata o artigo publicado por Rosenbaum (2015), no site Buzzfeed, tem-se 

observado um declínio no mercado paparazzi4 – muito intenso durante o final da década 

de 2000, com episódios como o de Britney Spears – e um crescimento da utilização das 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP 3 – Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XVII Encontro dos 
Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação 
2 Especialista pelo GESTCORP da ECA-USP e Bacharel em Comunicação Social – Relações Públicas 
pela UEL, e-mail: raquel.ccruz@icloud.com  
3 Orientadora do trabalho. Professora do GESTCORP da ECA-USP, e-mail: carolinaterra@gmail.com  
4 Como mencionado por Pettersen (2011, p. 319, tradução nossa), tratam-se de fotógrafos especializados 
em capturar momentos íntimos de celebridades, a fim de ilustrar uma história publicada por tabloides e 
veículos especializados. Essa cultura teve início na Europa entre as décadas de 1950 e 1960.. 
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redes sociais por celebridades – como resposta à invação de privacidade criada por esses 

fotógrafos. 

 Assim, temos a intenção, neste estudo, de entender como se dá o processo de 

visibilidade midiática das celebridades nas mídias digitais e compreender o papel das 

Relações Públicas neste contexto. Para isso, em um primeiro momento, iremos abordar 

como a cultura e o entretenimento na sociedade pós-Moderna criaram padrões 

impossíveis de serem alcançados, elevando as celebridades para um nível social 

diferenciado. Após, a discussão concentra-se em como a internet permite que essas 

pessoas célebres recebam ainda mais atenção conforme assim desejam. 

Por último, para ilustrar esses conceitos, entramos em um assunto que foi bastante 

relevante durante o ano de 2016: os feuds5 entre celebridades. Como exemplo, 

observaremos o desentendimento entre a cantora americana Taylor Swift e o rapper 

Kanye West.  

 

Celebridades: um produto da opinião pública 

Conforme discussão recente (DÉA; CRUZ, 2014), o conceito acerca do termo celebridade 

é muito vasto, devido às diferentes áreas que possibilitam o estudo deste tema. No entanto, 

pode-se concluir que uma celebridade é uma pessoa, geralmente do meio artístico, dotada 

de visibilidade midiática.  

 A definição dicionarizada (AMORA, 2008) explica que uma celebridade é uma 

pessoa ou coisa célebre, isto é, de grande fama, muito notório, ou extravagante. 

Concomitantemente, Turner (2004, p. 4-6) entende que elas são pessoas, geralmente 

vindas do esporte ou do entretenimento, as quais expõem suas vidas, devido à visibilidade 

midiática que adquirem no ambiente em que estão inseridas.  

Outro fator que aumenta a possibilidade de definições para o termo é uma certa 

categorização que alguns autores fazem. Bennet e Holmes (2010, p. 5) mencionam o 

termo reality TV star como tendo sido cunhado justamente para diferenciar personagens 

de reality shows dos de programação mais artística, como seriados e minisséries. 

Lipovetsky e Serroy (2011, p. 81) ainda entendem que profissionais de outras áreas, como 

políticos, cientistas, religiosos, entre outros, podem ser considerados celebridades. 

                                                 
5 Do inglês, feudo ou contenda. Segundo o dicionário Oxford (2016) uma disputa prolongada e amarga. 
Aqui interpretado como as discussões entre celebridades nas redes sociais. 
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Atualmente, com as diversas novas tecnologias disponíveis, principalmente por 

meio da internet, a conquista pela visibilidade midiática tem se diversificado. Um 

exemplo é o que comenta o estudo de Karhawi (2016): cada vez mais é possível observar 

blogueiras de moda se profissionalizando. 

Assim, podemos notar que a visibilidade midiática se inicia com o processo de 

industrialização da cultura. Nos últimos séculos, a sociedade passou por um processo de 

industrialização bastante significativo, mudando a forma com que os indivíduos sociais 

se relacionavam com a cultura. Dessa maneira, a cultura passou a ser mais um produto 

econômico global, como mencionam Lipovetsky e Serroy (2011, p. 68) ao explicar o 

conceito de “cultura-mundo”. 

A grandiosidade desse fenômeno criou, para Debord (1997), a “sociedade do 

espetáculo”. Nela, os meios de comunicação de massa divulgam determinados padrões a 

serem seguidos pela população. Entretanto, a idealização que permeia as imagens 

fornecidas impossibilita, de tal forma, o alcance desses padrões. Morin (1981) sugere 

comparar as pessoas de grande visibilidade dos meios massivos, representantes desses 

padrões, aos deuses do Olimpo. Os “olimpianos”, então, estariam em um estrato social 

acima da massa. 

Com a evolução do pensamento do indivíduo social, Bauman (2000, p. 2-7) 

apresenta o conceito de “sociedade líquida”. Os padrões uma vez cultivados estariam se 

desfazendo, levando o ser humano a um momento de individualismo, peculiaridade e 

liberdade. Cada qual seria responsável por seu próprio sucesso, conquistando visibilidade 

mais facilmente. 

Por outro lado, não seria possível conseguir tamanha relevância nos meios de 

comunicação de massa se não fosse pela imprensa. Pettersen (2011, p. 40-44) explica que 

grande parte da curiosidade sobre a vida de famosos tem origem na história da “indústria 

da fofoca”. Logo que Hollywood se funda como uma indústria cinematográfica, no início 

do século XX, publicações formais se fizeram necessárias para divulgar ao mercado 

detalhes da produção de filmes. Ao mesmo tempo, o público tinha interesse em saber com 

maior profundidade – ou como diz Pettersen (2011, p. 41), obter “informações 

privilegiadas” – quem eram os artistas das telas de cinema. Assim, alguns veículos 

começaram a ser disponibilizados. No início, as publicações mantinham-se corretas 

quanto às informações divulgadas. Ao longo do tempo, o escândalo passou a ser a 
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principal moeda dessa indústria, aproveitando-se da duplicidade que muitos atribuíam à 

essas celebridades – mãe e atriz; mocinho da tela e vilão da vida real. 

Por todas essas razões, podemos perceber que as celebridades passam a ser 

encaradas como um produto de um novo mercado. Há uma necessidade da sociedade de 

consumir o estilo de vida levado pelos famosos, já que o quotidiano comum em nada se 

assemelha ao “glamour” vivido por essas pessoas. O entretenimento ganhou tal proporção 

que não está mais apenas em um veículo físico como a televisão ou o computador, mas 

foi capaz de se estender para uma esfera ideológica. O sonho de ser igual a uma 

celebridade é o que move a indústria. 

 
Visibilidade midiática na comunicação digital 

O surgimento das tecnologias digitais e dos meios de comunicação proporcionam à 

sociedade uma mudança de pensamento e paradigmas, assim como comenta Corrêa 

(2015, p. 3). O processo linear da comunicação tem sido quebrado, dando espaço à 

participação de diversos usuários em uma rede virtual interconectada.  

Para Felice (2010, p. 316) o modelo comunicativo em vigor toma por base uma 

circularidade em que todos os atores comunicacionais são, ao mesmo tempo, emissores e 

receptores. Isso gera uma cultura em que não há apenas a produção de informação, mas a 

construção de relações sociais. 

Com isso, para Corrêa (2015, p. 8), a comunicação digital não deve ser discutida 

em separado da comunicação tradicional, já que os meios digitais são capazes de transitar 

por todos os campos da comunicação.  

Felice (2010, p. 318) discute, ainda, que a era digital traz à tona a cultura da 

participação, “na qual o cidadão deve continuamente construir a própria informação e, 

sucessivamente, editar e difundir o próprio conteúdo na rede”. Isso molda uma 

comunidade colaborativa em que o próprio usuário é quem define as informações 

prioritárias. 

Dessa maneira, para Felice (2010, p. 328), as tecnologias digitais causam uma 

revolução da mídia, em que o acesso à informação passa a ser coletivo, “sem mediações 

nem censura”. A interatividade do meio passa a ser considerada como um novo valor 

social para as gerações atuais. 

Para Saad (2016 [on-line]), a midiatização está relacionada há um pertencimento 

social, isto é, os indivíduos procuram no meio virtual uma maneira de legitimar um novo 

estilo de vida adotado pela contemporaneidade. Neste sentido, a dinâmica de influência 
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provocada pelo espaço midiático modifica os padrões simbólicos instaurados 

anteriormente, mudando também as relações comunicacionais. 

Pode-se perceber destes conceitos que se comunicar não é mais apenas um 

processo instintivo, mas um novo valor da sociedade atual. A quebra desse processo pelas 

tecnologias da informações e comunicação redefiniram também o conceito de 

visibilidade.  

Vale destacar o que Barichello e Scheid (2007, p. 5) comentam sobre o sentido do 

termo “vida pública”. Antes ao surgimento da imprensa, era necessário um espaço físico 

para que as pessoas pudessem debater assuntos de interesse comum. Com o passar do 

tempo, tornar um fato público deixou de ser sinônimo de estar presente durante seu 

acontecimento. 

Neste contexto, os meios de comunicação modificaram a percepção do público e 

do privado. Para Novello e Trevisol (2014, p. 8), a revolução digital evidenciou o conceito 

de que público é tudo o que não é destinado a um grupo restrito, ou seja, ao privado. A 

visibilidade passa, assim, pela interpretação de que tal fato está sendo mostrado a uma 

grande quantidade de pessoas. 

Por essas razões, Barichello e Scheid (2006, p. 3) entendem que a questão da 

visibilidade midiática se inicia da relação entre a mídia e o sujeito, tendo o espaço público 

como local para a interação social. É no espaço público que a mídia garante a divulgação 

de informações à população. Com isso, ao gerar debate, ela se torna legitimadora de ações 

sociais. 

Assim, para Barichello e Scheid (2007, p. 4), existe, atualmente, a possibilidade 

de se viver uma realidade virtual, já que a mídia é a principal produtora de estímulos 

simbólicos. Isto quer dizer que o real e o virtual são vividos simultaneamente, justamente 

pela dinâmica instalada pelas novas tecnologias. Para Novello e Trevisol (2014, p. 2), 

soma-se a essa característica o fato de os limites do espaço geográfico também foram 

quebrados. Sem a necessidade da interação face a face, a comunicação tem o potencial de 

se globalizar. 

Dessa maneira, a democracia da rede permite que todo e qualquer assunto se torne 

relevante para um determinado grupo pessoas. Viver da visibilidade midiática passou a 

ser uma tarefa possível para todos que possuem opiniões assertivas e desejam tê-las 

expostas ao público. Já para a celebridade, vinda dos meios tradicionais ou não, uma nova 
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plataforma se consolida em termos de construção imagética e exposição artística. É 

necessário pensar de uma nova maneira como construir a reputação online dessas pessoas. 

 
Relações Públicas Digitais para celebridades 
Levando em consideração o novo ambiente relacional proporcionado pelas tecnologias 

da informação e comunicação, para Terra (2010, p. 131) as estratégias de relacionamento 

do ambiente digital devem ser traçadas como parte integrante de um plano de 

Comunicação mais abrangente. As plataformas digitais surgem para aumentar as 

possibilidades de ações e devem fazer sentido para a cultura em que se serão aplicadas. 

Como vimos, o mundo digital permite a múltipla participação dos usuários em 

diversos debates. Por essas razões, Terra (2010, p. 133) acredita que nesse ambiente, a 

atividade de Relações Públicas ganha a oportunidade de praticar o diálogo de uma forma 

maior, envolvendo mais os públicos e ganhando sua confiança. Assim, este pode ser um 

meio bastante oportuno para a celebridade recrutar e manter o relacionamento com seus 

seguidores. 

Ao mesmo tempo, Colapinto e Bennechi (2014, p. 225) observam que, devido a 

velocidade do meio, confrontar informações que são fornecidas por um determinado 

indivíduo com o que se diz sobre ele em outras fontes, pode vir a acarretar em 

interpretações equivocadas. Isso pode ocorrer, principalmente porque nem todos os 

seguidores de uma celebridade são seus admiradores. Eles podem ser admiradores de 

personalidades rivais e podem ter a intenção proposital de causar certos atritos. Por isso, 

a estratégia adotada para publicação e resposta de conteúdo em mídias sociais deve ser 

pensado com muito cuidado. 

Dessa maneira, percebe-se como a mídia e a opinião pública tem papel central na 

discussão de assuntos de visibilidade. Portanto, como destaca Almeida (2009, p. 235), 

elas são decisivas na construção de uma reputação.  

Para Iasbeck (2009, p. 10), o processo reputacional inicia-se pela formação da 

identidade, isto é, a maneira com que um indivíduo ou grupo tenta se identificar com 

características únicas de um ambiente exterior, delimitando quem ele é, qual sua posição 

social e com quem se relaciona.  

É da percepção externa que surge a imagem, como continua Iasbeck (2009, p. 25), 

ou seja, é por meio das informações expostas ao público que a percepção sobre algo se 

molda. Almeida (2009, p. 231) comenta que a imagem, em certos momentos, pode não 

ser uma percepção real da identidade, mas uma projeção daquilo que se deseja ser, 
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indicando, assim, o que deveria ser modificado na identidade, a fim de se passarem as 

informações corretas. 

O contato prolongado com a imagem é o que constrói a reputação, de acordo com 

Almeida (2009, p. 232). Argenti e Druckenmiller (2004, p. 369) acreditam que a 

reputação é como um crédito de confiança conquistado ao longo dos anos a partir de 

fatores construídos pela identidade e pela imagem que se tem da organização. 

Assim, Terra (2010, p. 143) entende que o ambiente digital é oportuno para a 

construção da reputação de celebridades, pois “pode ser construída baseando-se no tipo 

de informação que divulgamos em nossos perfis”. 

Neste contexto, as celebridades estão muito mais expostas a crises reputacionais. 

Forni (2013, p. 227) destaca que algumas crises já nascem com alta visibilidade, 

entretanto, a internet, ao mesmo tempo em que dá a oportunidade de criar a crise, 

democratiza a mídia incluindo várias versões dos fatos.  

Colapinto e Bennechi (2014, p. 230-231) somam a isso a ideia de que mais 

importante do que considerar a quantidade de informações perigosas é analisar a 

profundidade e a natureza do escândalo. Isto porque os resultados de uma crise estão na 

maneira com que a situação foi lidada; não no fato de haver uma crise em si. 

Consequentemente, notamos que no contexto das celebridades, a opinião púbica 

sempre está vigilante quanto a assuntos que se relacionem a essas pessoas. Assim, o 

vazamento de informações torna-se um perigo eminente. O relações-públicas, então, deve 

estar sempre atento à forma com que a opinião pública se constrói ao redor da celebridade. 

Entender sobre a construção de reputação diante de tanta visibilidade é fundamental para 

a boa prática da atividade. 

 

Procedimentos metodológicos da fase empírica 
Para observar os conceitos debatidos até o momento, optamos por um estudo empírico, 

não participativo, baseado em análise de conteúdo. Observamos o contexto do 

desentendimento de Taylor Swift e Kanye West. Para isso, analisamos mensagens 

publicadas por veículos de comunicação especializados na temática de celebridades, bem 

como, publicações das mídias sociais desses artistas.  

 Segundo Bardin (1995, p. 38), “a análise de conteúdo aparece como um conjunto 

de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo de mensagens”. Assim, a metodologia de análise de 
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conteúdo permite, como pontuam Duarte e Barros (2005, p. 281-284), que os dados 

encontrados sejam investigados por meio de técnicas de pesquisa.  

No primeiro momento da análise verificamos os três principais sites 

especializados em notícias de celebridades: People.com, E! Online e TMZ. Escolhemos 

estes veículos pela relevância mencionada por Pettersen (2011) e por representar os 

principais meios de comunicação elencados pela autora. A revista People foi pioneira em 

publicar notícias de famosos, revolucionando a “indústria da fofoca”. Mais tarde, o 

surgimento do canal E! foi o responsável por trazer visibilidade aos tapetes vermelhos de 

premiações em Hollywood, criando uma nova cultura no meio. Por último, com a chegada 

da internet, o TMZ impactou a rede com assuntos polêmicos e exclusivos. 

Escolhemos utilizar a versão online desses veículos pelo fato de o contexto 

estudado ter ganhado visibilidade por meio das plataformas digitais. Para as mídias 

sociais, foram escolhidos Facebook, Twitter e Instagram, devido à presença de Taylor e 

Kanye nesses meios.   

A análise das mensagens dos veículos especializados e das mídias sociais de 

Taylor Swift e Kanye West foi feita em três etapas: os acontecimentos da edição de 2009 

do Video Music Awards (VMA), o processo de reconciliação entre Taylor Swift e Kanye 

West e o novo desentendimento das duas celebridades. Este enredo compreende um 

período de tempo entre 13 de setembro de 2009 a 07 de outubro de 2016. Assim, o acesso 

a essas publicações ocorreu entre 07 e 11 de novembro de 2016. 

 
Taylor Swift contra Kanye West 
Taylor Swift ficou conhecida pelo público americano em 2006, quando lançou seu 

primeiro álbum, com músicas de estilo country. Desde então, com mais quatro álbuns, a 

cantora tem sido alvo de muitas publicações de “fofoca” devido a exposição de sua vida 

pessoal. De acordo com seu site (TAYLOR SWIFT, 2016), ela é vencedora de dez 

prêmios Grammy6. 

Taylor está presente no Facebook (@TaylorSwift) com aproximadamente 74,6 

milhões de seguidores, no Twitter (@taylorswift13), com 83,2 milhões de seguidores, e 

no Instagram (@taylorswift), com 96,6 milhões. Além disso, ela também possui perfis no 

Tumblr (@taylorswift) e no Google + (+TaylorSwift). 

                                                 
6 A maior honra que pode ser recebida na indústria musical, concedida pela Recording Academy (Academia 
de Gravação). 



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

 

 9

Em contrapartida, Kimye7, ou Kim Kardashian e Kanye West, pode ser 

considerado um dos casais com maior visibilidade midiática atualmente, devido suas 

presenças em mídias tradicionais e online.  

Kanye West começou a ganhar visibilidade em 2004 ao lançar seu primeiro álbum 

de rap. Atualmente, possui sete prêmios Grammy em várias categorias. Kanye é 

conhecido por ser bastante extravagante e controverso em suas atitudes. Ao longo de sua 

trajetória, envolveu-se em vários desentendimentos com outras celebridades. Ele possui 

perfis apenas no Twitter (@kanyewest), com 26,9 milhões de seguidores, e no Instagram 

(@kanyewest), com 2,3 milhões de seguidores. 

Kim Kardashian ganhou notoriedade ao se tornar amiga de socialite Paris Hilton, 

em 2003, e depois, pelo vazamento de seus vídeos íntimos com seu namorado à época. 

Em 2007, o reality show sobre sua vida e de sua família foi lançado pela E!, adquirindo 

mais fama a ela. Assim, Kim passou a desempenhar outras funções no meio artístico como 

modelo e atriz. 

Ela utiliza principalmente plataformas como o Facebook (@KimKardashian – 

29,7 milhões de seguidores), o Twitter (@kimkardashian – 49,8 milhões de seguidores), 

o Instagram (@kimkardashian – 90,9 milhões de seguidores) e o Snapchat 

(@kimkardashian), que não disponibiliza o número total da audiência. 

Embora Kim Kardashian não faça parte diretamente do confronto entre Taylor 

Swift e Kanye West, ao final dos eventos, ela torna-se peça-chave para a conclusão da 

história.  

O desentendimento entre essas celebridades inicia-se como Video Music Awards 

(VMA) de 20098. Na ocasião, Taylor Swift recebeu o prêmio pelo Melhor Clipe 

Feminino. Ela concorria, dentre outras artistas, com Beyoncé. Kanye West, então, decidiu 

interromper o discurso de agradecimento de Taylor para dizer que não concordava com o 

veredito. Essa situação causou bastante comoção tanto da parte da imprensa, como de 

algumas outras celebridades. Embora Kanye tenha tentado se explicar para a mídia, 

Taylor acabou gravando uma música sobre a questão, consolidando-os inimigos perante 

o público. 

                                                 
7 Nos últimos anos pudemos perceber a contração do nome de alguns casais de famosos, mesmo que em 
um relacionamento fictício cultuado pela mídia e opinião pública. Na internet, essa contração recebe o 
nome de ship, curto para relationship, palavra inglesa que significa relacionamento. Provavelmente, a 
contração de nomes mais famosa é a de Brad Pitt e Angelina Jolie, chamados de Brangelina. 
8 Premiação oferecida pelo canal americano MTV, que honra os melhores videoclipes do ano. 
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Após quase cinco anos, Taylor e Kanye se reencontram no Grammy de 2015. Já 

casado com Kim Kardashian, o rapper, sua esposa e Taylor são fotografados conversando 

amigavelmente. No VMA do mesmo ano, Kanye foi homenageado com a estatueta de 

Vídeo Vanguardista, sendo Taylor, para simbolizar a paz entre os dois, incumbida da 

função de entregar o prêmio a ele. 

O novo embate entre Taylor Swift e Kanye West teve início em fevereiro de 2016, 

quando Kanye lançou uma nova canção, parte de seu novo álbum. Nela, ele mencionava 

Taylor e outras celebridades de maneira pejorativa, admitindo a fama dessas pessoas a ele 

mesmo. Bastante insultada, Taylor utilizou o espaço de agradecimento no Grammy 

daquele ano para responder às insinuações de Kanye. 

Enquanto Taylor afirmava não ter tido conhecimento prévio da letra da música, 

Kanye tentava desmenti-la. Para encerrar o assunto, Kim Kardashian publica em sua 

conta no Snapchat, trechos da gravação de uma conversa em que Kanye explicava parte 

da música para Taylor. Não fica claro se Taylor sabia da música completamente. O 

assunto se completa, portanto, com um pedido de Taylor pelo Instagram para ser 

“excluída dessa narrativa”. 

Neste contexto, para a primeira fase da parte empírica – análise dos veículos de 

mídia especializada em celebridades, People.com, E! Online e TMZ – investigamos o 

aspecto das fotos divulgadas com o texto. Depois, observamos a conotação da matéria 

por meio do conteúdo escrito, notando se ela tendia a escolher um lado do conflito e se 

possuía natureza mais explicativa ou opinativa. Assim, pudemos chegar a algumas 

conclusões para esta etapa. 

A análise das fotos em cada matéria leva a interpretação de que se fazem presentes 

apenas pela ilustração que proporcionam, ainda mais em um contexto em que as imagens 

ocupam mais relevância que o texto em si. Embora 67,6% dessas fotos fossem coerentes, 

quando houve a necessidade de montagem elas não proporcionaram denotação dúbia para 

o contexto. 

Outro ponto observado foi o envolvimento dos veículos com a opinião pública, já 

que 90,5% das matérias não defenderam um lado da história e 71,6% apenas explicam o 

fato que abordam. Devido à transição da sociedade, algumas questões acabam por se 

tornarem polêmicas quanto a própria posição do veículo. Nesse caso, mesmo que seja 

uma característica natural desse tipo de publicação causar alvoroço na opinião pública, 

ele prefere não interferir enquanto organização empresarial na sociedade.  
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Entretanto vale ressaltar alguns fatores. Especificamente, o veículo E! Online 

decide não se posicionar em determinados momento pelo fato de ser parte da emissora 

E!, que exibi o reality show da família Kardashian-Jenner, Keeping Up With The 

Kardashians. Dessa maneira, não compromete o programa de televisão nem a imagem de 

Kim Kardashian e, seu marido, Kanye West, diretamente.  

Depois, mesmo que as notícias sejam tratadas majoritariamente de maneira 

jornalística, isto é, explicando os acontecimentos que levaram a um fato, o próprio teor 

de que tratam incitam a opinião pública a chegar a determinada conclusão. Podemos 

observar isso, principalmente pelas publicações do TMZ, a partir das impressões escritas 

por Pettersen (2011, p. 361-369) sobre este veículo. 

 Na segunda etapa, analisando as mídias sociais de Taylor Swift e Kanye West, 

nosso objetivo foi observar como as mídias sociais foram utilizadas nesses momentos 

específicos. Investigamos o teor dos conteúdos publicados e a relevância estratégica 

dessas publicações para o contexto, explicando ou criando as situações de afastamento ou 

aproximação entre os dois. 

Ao todo, Taylor Swift fez 61 publicações, sendo 54,1% no Twitter, neste período. 

Embora esta plataforma seja conhecida pela publicação de textos curtos e a maioria das 

imagens vêm acompanhadas de algum tipo de legenda, vê-se a predominância de fotos 

(50,8%) em todas as três redes sociais. Acreditamos que isso se deve ao fato das imagens 

estarem em ascensão nos meios online. Dessa maneira, mesmo observando a replicação 

de conteúdo entre plataformas, há uma adequação de publicação entre elas. Por último, 

nas publicações de Taylor, a maioria (49,2%) delas não causam ou explicam a situação, 

apenas a mencionam. Isso mostra uma estratégia de Comunicação em dar visibilidade a 

assuntos que conversem com outras camadas da sociedade. O que queremos dizer é que, 

na terceira fase do desentendimento entre as celebridades, quando Taylor faz seu discurso, 

ressaltando o feminismo, no Grammy, ela só o ressalta nas mídias sociais por se tratar de 

um tema latente na sociedade. 

Em contrapartida, vemos Kanye West com 28 publicações, todas feitas apenas 

pelo Twitter. Delas, apenas uma envolvia imagens e 92,8% causavam ainda mais 

comoção para a situação. 

Assim, podemos observar a natureza da personalidade de cada um. Taylor passa 

a imagem de uma pessoa agradável e simpática, portanto, é esperado que ela participe em 

maior volume e abrangência das mídias sociais. Além disso, a exposição pública parece 
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ser algo que a incomoda. Já Kanye, compreendido como alguém polêmico, participa 

majoritariamente do Twitter, rede social originariamente de cunho mais opinativo que as 

restantes. 

Taylor Swift aparenta, portanto, possuir um esforço de Relações Públicas muito 

maior do que Kanye West. O cantor parece ter a intenção de dar mais espontaneidade a 

suas publicações. Vale dizer que, por manter uma família com Kim Kardashian e por isso, 

dividir exposição pública com ela, algum trabalho de Comunicação, mesmo que mais 

abrangente, é possível de existir. 

Deve ser ponderado ainda a utilização integrada dos meios tradicionais com os 

meios virtuais. É interessante perceber como o discurso online de Taylor Swift passa a 

tomar forma apenas após determinadas ações no meio analógico. Enquanto para Kanye 

West, alguns aspectos são apenas abordados no online e outros apenas em veículos 

tradicionais. Há uma escolha minuciosa das estratégias. 

O papel das mídias sociais, então, nesse contexto, é ampliar os recursos para 

debate. Dependendo da relevância que determinado tema possui para a celebridade, ele 

pode ser estendido a uma visibilidade maior que a obtida pelos meios tradicionais. Além 

disso, certas questões que não seriam interessantes, do ponto de vista dos veículos 

tradicionais, passam a ser explicitadas pelas celebridades em seus perfis online. 

Em suma, as publicações analisadas indicam o crescimento de três fatores 

relevantes: (a) a visibilidade adquirida pelas celebridades envolvidas, devido ações e 

atitudes paralelas ao longo do tempo, construindo a reputação singular de cada um; (b) o 

escândalo, devido aos atributos acumulados ao longo do tempo no processo de aquisição 

de visibilidade; (c) a cultura virtual e suas ferramentas como as mídias sociais, 

culminando em um mundo mais dinâmico e visível. 

Percebemos que assuntos de relevância na mídia social acabam sendo cobertos 

pela mídia tradicional. Ao relações-públicas cabe entender qual a melhor oportunidade 

para utilizar cada ação, adequando identidade a estratégia. Ainda, é preciso que ele 

garanta a legitimidade dos assuntos tratados e dos relacionamentos mantidos entre as 

celebridades. Essas ações devem estar alinhadas com os objetivos que a celebridade 

pretende alcançar. 
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Considerações finais 
Como pudemos depreender durante o estudo, a sociedade contemporânea passa por uma 

transição de valores, costumes e padrões. E é por meio da cultura midiática que 

conseguimos perceber essas mudanças, sobretudo por meio dos adventos tecnológicos. 

Em um ambiente no qual a visibilidade pode ser obtida por qualquer indivíduo, a 

construção de celebridades torna-se ponto fundamental. A cada novo padrão, peculiar e 

independente, criado, nasce também um novo representante dele. Dessa maneira, para 

consolidar a credibilidade destas novas celebridades, a mídia tradicional ainda se faz 

imprescindível, justamente pela confiança que a opinião pública deposita sobre ela. 

Por fim, este novo espaço permite uma infinidade de novas criações. Plataformas 

como Youtube e Spotify desvinculam a divulgação da arte, cultura e entretenimento da 

televisão, por exemplo. Assim, ações on e offline devem ser aplicadas em conjunto, como 

parte de uma estratégia mais abrangente. Para isto, o relações-públicas, por sua visão 

holística da Comunicação, deveria ser o responsável por avaliar quando recrutar 

defensores na rede e quando criar credibilidade por meio da mídia tradicional. 
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