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Resumo  

 

Este artigo busca analisar a adoção de memes por parte das organizações como 

estratégia de relacionamento no Facebook. O aporte teórico consiste na discussão acerca 

da gestão de relacionamentos no ambiente digital por parte das organizações, sob o 

ponto de vista das Relações Públicas. Os procedimentos metodológicos foram os 

seguintes: pesquisa bibliográfica, coleta de memes na rede social Facebook e análise 

dos resultados obtidos nas interações com o público. Diante disto, conclui-se que a 

utilização dos memes enquanto estratégia de relacionamento em redes sociais digitais 

requer adequação aos princípios operacionais da organização, considera o perfil dos 

seus públicos e compreende as possíveis complexidades desse tipo de linguagem.  

 

Palavras-chave: Relações Públicas; Memes; Relacionamento; Estratégia; Facebook. 

 

Introdução  

A evolução contínua das tecnologias de informação e comunicação tem 

remodelado as formas de interação entre as pessoas. Neste sentido, o ciberespaço passou 

a coexistir com a rotina dos sujeitos, que em busca de instantaneidade de informação e 

de comunicação, passam cada vez mais horas conectados – ou, em uma tendência 

crescente, não mais se desconectam. 

No ambiente digital, especialmente nas redes sociais, o uso de memes por parte 

das organizações tornou-se bastante comum. Quando bem adotado, pode atrair fãs4 e 

fortalecer o engajamento com as marcas, gerando visibilidade aos seus conteúdos, que 

geralmente estão em consonância ao temas mais comentados do momento.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação e Culturas Midiáticas, pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Professora do Curso 

de Relações Públicas da (UFPB), e-mail: andreakarinne@gmail.com 

 
3 Doutoranda em Ciência da Informação, pela UFPB. Professora de do Curso de Relações Públicas da UFPB, e-mail: 

liviapac@hotmail.com 

 
4 O termo fã refere-se aos seguidores das Fanpages do Facebook. 
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Ao mesmo tempo, há de se considerar que o imediatismo presente nas relações 

mediadas por ambientes digitais é um desafio para a utilização de memes. Tendo em 

vista que, a liquidez dos tempos imprime um ritmo acelerado às relações sociais, há uma 

relativização sobre a obsolescência da informação, isto é, o grau de ineditismo é 

reduzido em detrimento do surgimento de novas discussões.  

Neste sentido, os memes são caracterizados por seu intenso uso em um curto 

espaço de tempo, expirando sua validade em decorrência da exaustão de sua repetição. 

A despeito disso, o seu uso pode ser relevante para a construção de uma reputação 

positiva das marcas, desde que ocorra sob uma lógica coerente, alinhada aos princípios 

organizacionais, ao planejamento da comunicação como um todo e aos objetivos 

estratégicos específicos em ambientes digitais.  

As análises discutidas adiante demonstram que é primordial o conhecimento do 

significado dos memes, para que os mesmos possam ser utilizados em favor da gestão 

da identidade organizacional, gerando uma imagem positiva e coerente com a reputação 

almejada. Do contrário, coloca-se em risco a credibilidade da organização, que se expõe 

ao adotar estratégias por puro modismo.  

 

1 Memes: origem e conceitos  

Os memes são espécies de bordões, que são repetidos inúmeras vezes, por 

personagens, celebridades e por pessoas públicas ou não, que possuem uma forte carga 

semântica, passando a ser disseminados rapidamente, especialmente nas redes sociais 

digitais. A síntese dessa narrativa original é transformada em frases e/ou imagens, 

vídeos, entre outros, que por sua vez, são utilizados pelas pessoas que se identificam 

com a situação expressa. 

Apesar de não constituir um fenômeno novo, do ponto de vista sociológico, o 

uso dos memes passaram a ser mais discutidos no âmbito da cultura digital, 

especialmente nas redes sociais digitais, por ser um meio propício para a fácil e rápida 

propagação.  

O conceito de meme foi criado por Richard Dawkins no seu livro “O gene 

egoísta”, ao defender analogia entre os memes e os genes, na qual o gene é responsável 

pela evolução orgânica do indivíduo, enquanto que o meme pela evolução sócio-

cultural. Assim, para Dawkins (1979, p.122) o meme é “uma unidade de transmissão 



 

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

 

 3 

cultural, ou unidade de imitação”, derivado da palavra grega mimeme, que significa 

imitação ou representação.  

No ambiente digital, novos memes são criados diariamente, e pelo fato do ser 

humano possuir uma grande capacidade de imitação, essas novas ideias são absorvidas 

pelo cérebro, e passam a ser multiplicadas por meio da sociabilidade que é estabelecida 

entre os atores sociais que interagem no ambiente digital. 

 

É possível perceber de forma mais nítida como determinados pedaços 

de uma informação são repassados, recombinados, re-significados e 

reconstruídos nesses ambientes. [...] Ou seja, através da rede, temos a 

possibilidade de compreender de forma mais clara como os memes se 

propagam, ao menos, no espaço digital, bem como de medir essa 

propagação (embora parcialmente). Esses memes podem ser expressos 

em brincadeiras, vídeos, emoticons, hashtags e etc. (RECUERO, 

2011, s.p.) 

 

Diante dessa possibilidade de visualizar, no ambiente digital, como as 

ideias/informações são disseminadas a partir do memes, é pertinente compreender o que 

motiva as pessoas a fazerem parte desse processo de compartilhamento e propagação 

dessas informações de forte teor semântico e sociológico.  

 

[...] as informações nas redes sociais online são propagadas com base 

na percepção de valor que elas contém. Ou seja, o que motiva as 

pessoas é a percepção do ganho social que obterão com a divulgação 

ou replicação ou publicação de uma informação. [...] Eu, enquanto 

propagadora do meme, busco reputação, visibilidade, popularidade, 

influência e etc. Compreender os valores que um meme inspira num 

grupo social é, para mim, o modo de compreender e até mesmo, 

prever como irá se propagar. Importante perceber também que esses 

valores podem ser diferentes de cultura a cultura, de grupo social a 

grupo social. E que a complexidade das redes (e sua consequente 

exposição a um número maior de memes) também influencia essa 

propagação. (RECUERO, 2011, s.p., grifo da autora) 

  

Essa motivação de participação apontada por Recuero (2011), não está restrita 

aos relacionamentos entre indivíduos em interação social, é algo que também está 

presente na relação entre organizações e seus públicos de interesse. Daí, surge a 

importância de buscar compreender como o uso de memes pelas organizações no Site 

de Rede Social Facebook, pode gerar reputação, influência, popularidade e engajamento 

dos públicos estratégicos da organização. 
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2 O Relações Públicas como gestor de relacionamentos  

 O profissional de Relações Públicas é o gestor estratégico da comunicação, 

portanto, o tipo de relacionamento que é estabelecido entre as organizações e seus 

públicos de interesse depende do planejamento estratégico dessa atividade. 

 A busca pela construção de uma reputação positiva junto aos seus públicos é um 

dos resultados esperados por esse trabalho. Nesse sentido, é por meio da comunicação 

que se pode conhecer a identidade de uma organização, formada pelas características 

essenciais da mesma, que é o seu fator de distinção, tornando-a única. Argenti (2006, 

p.80) aponta uma perspectiva visual da identidade organizacional, como sendo: “a 

manifestação visual de sua realidade, [...] transmitida através do nome, logomarca, 

lema, produtos, serviços, instalações, folheteria, uniformes e todas as outras peças que 

possam ser exibidas, criadas pela organização e comunicadas [...]”. 

Na visão de Bueno (2008), a identidade visual faz parte da identidade 

organizacional, juntamente com a missão, a visão, a capacidade de inovação e o capital 

intelectual da organização. “A organização empenha-se para construir, formar sua 

identidade (como ela quer ser vista, percebida etc), mas necessariamente não há sempre, 

relação direta entre a sua identidade e a sua imagem (ou imagens) e reputação.” 

(BUENO, 2008, s.p.) 

 A imagem da organização trata-se de como ela é percebida por seus públicos, 

incluindo as pessoas de forma individal. Portanto, não é possível gerenciar imagem 

organizacional. O Relações Públicas busca construir uma identidade organizacional 

sólida e coerente, e comunica-la aos seus públicos de interesse, para que possam 

contribuir positivamente na imagem que os mesmos detêm da organização.  

Para Argenti (2006, p. 97) “uma reputação sólida é criada quando a identidade 

de uma organização e sua imagem estão alinhadas” bem como, “a reputação diferencia-

se da imagem por ser construída ao longo do tempo”. Portanto, ao gerenciar a 

identidade busca-se a longo prazo uma reputação positiva. 

A reputação também é um conceito, uma avaliação, que, como a 

imagem, decorre das percepções dos públicos e das pessoas 

individualmente, mas, diferentemente da imagem, ela é menos fluída, 

é construída num prazo maior de tempo, tem maior consistência e 

intensidade. A maioria das organizações tem imagens, mas poucas 

chegam a ter uma reputação, porque essa é resultado de um processo 

mais demorado de interação.  A gente pode dizer que a imagem é 

como algo que se sente na pele e a reputação como algo que se sente 

na alma. (BUENO, 2008, s.p.) 
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 Diante disso, mensurar constantemente a opinião dos públicos de interesse em 

relação à identidade organizacional é essencial para a construção de uma imagem 

positiva, e consequentemente uma reputação coerente com os objetivos organizacionais 

almejados.      

 

3 Relações Públicas digital  

 O uso das plataformas digitais para negócios não é uma novidade, pois desde do 

boom da internet no Brasil na década de 90, as organizações têm migrado seus serviços 

e processos para o formato digital, seja por uma função de “meio”, enquanto um canal 

de comunicação mais rápido e eficaz (uso do e-mail, por exemplo) ou como o próprio 

“fim”: sua presença efetiva no ambiente digital. 

 Entre uma maioria de adeptos aos novos recursos digitais, ainda é comum que 

muitas organizações se posicionem de maneira oposta às tendências na área de 

comunicação digital. Não dificilmente, se ouve de gestores dos mais diversos tipos de 

organização discursos como “prefiro continuar off-line”, “não temos tempo para nos 

conectar e atender nossos públicos”, “é muito arriscado se expor nas redes sociais”, 

entre muitas outras opiniões contrárias. Apesar da coerência do pensamento de que é 

mais prudente não estar na rede do que não conseguir efetivamente gerenciar esse tipo 

de comunicação, não se pode relegar a questão de que os usuários, clientes, adeptos, 

simpatizantes, curiosos, entre outros, estarão, eventualmente ou continuamente, 

buscando informação sobre as organizações em tais espaços digitais.  

Pesquisas em buscadores como o Google, check-ins, hashtags, páginas 

automáticas criadas por determinadas plataformas de relacionamento, fotos, vídeos, 

depoimentos de compra ou de outros assuntos, deixam “rastros” da marca na ambiência 

digital, e tais informações começam a formar a presença digital de uma organização em 

tipos específicos de mídia. Eis o grande problema de não estar efetivamente presente, de 

forma institucionalizada e pronta para se comunicar.  

 A presença planejada em sites, blogs, portais e redes sociais digitais é 

imprescindível à atividade de Relações Públicas por se tratar de uma oportunidade 

concreta de projetar a organização perante seus públicos, de maneira muito mais 

próxima e menos onerosa, como antes só podia ser realizada através dos meios de 

comunicação de massa, como os anúncios televisivos ou as páginas de jornais. 



 

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

 

 6 

 Segundo Terra (2010, p.101), as Relações Públicas 2.0 “[...]se caracterizam pela 

atividade de mediação e/ou interação por parte de organizações com seus públicos na 

rede mundial de computadores, especialmente, no que diz respeito às expressões e 

manifestações desses nas mídias sociais.” A presença no ciberespaço oportuniza a 

obtenção de feedback qualitativo de seus os stakeholders, possibilita o mapeamento dos 

seus públicos em potencial, permite a análise da concorrência e otimiza as relações com 

parceiros. Estar no meio digital, especialmente nas redes sociais, é ter consciência que 

há um espaço coletivo de compartilhamento de informação, que serve muito além de 

práticas mercadológicas, onde as pessoas estão cada vez mais tendo acesso a seus 

direitos e ao reconhecimento do seu papel social, o que reconfigura os papéis de todos 

os enunciadores presentes no processo comunicacional.  

  Uma vez parte desse contexto, o indivíduo é impelido à participação – seja ela 

ativa ou passiva, o que altera suas concepções acerca dos mais diversos temas, bem 

como, ele próprio é um elemento importante neste ciclo, na medida em que expressa sua 

opinião ou apenas demonstra sua reação a outras ideias. São movimentos simples, sutis 

e aparentemente irrelevantes que contribuem para uma constante formação ideológica 

dos envolvidos.  

  A atividade de Relações Públicas deve ocorrer sempre sobre o pressuposto do 

planejamento, fato este que exige conhecimento profundo das organizações, de seus 

públicos e principalmente da conjuntura social, política e econômica local e mundial. 

Porém, isso não deve implicar em excesso de processos, pois o tempo de ação e reação é 

relativizado no meio digital. Uma crítica ou sugestão enviado pelo SAC de um site 

institucional possui tempo de ser discutida, escrita, avaliada e só então respondida, o 

que não é o caso das redes digitais: instantaneidade é a palavra de ordem. 

  Esse passa a ser um dos maiores desafios para os profissionais da área: como a 

organização deve estar presente nas redes digitais sem destoar de sua identidade, sendo 

criativa, adaptativa, estratégica e acima de tudo, sendo célere? Segundo Terra (2015, p. 

3), estar nas redes digitais “significa também remodelar a estrutura de aprovações e de 

reação das organizações. Não há tempo para morosidade ou uma cadeia imensa de 

aprovações de conteúdo”. Tal rapidez requer profissionais, que além de hábeis, possuam 

a autonomia para decidir o que será postado ou não.  

  Não se pode confundir a celeridade das ações no meio digital com ausência de 

planejamento, negando a ideia de que tudo deve ser decidido de forma reativa ou sob o 
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viés da oportunidade. Das pequenas às grandes organizações de todos os setores, deve-

se prezar ao máximo a coerência da marca exposta com a missão, visão e valores 

organizacionais. Nas redes sociais digitais os públicos estão em alerta para o que tal 

marca representa, e se ela não existir apenas virtualmente, sempre haverá comparações 

da relação on/off-line.  

  É incoerente que a organização tenha um posicionamento moderno nas redes 

sociais (como em qualquer outro meio) e de fato ser ultrapassada em seus processos 

gerenciais ou operacionais; possuir um discurso voltado à diversidade e igualdade de 

gênero e cometer discriminações com seus colaboradores; ou, ser uma ativista ambiental 

e cometer infrações em sua cadeia produtiva, e assim por diante. Tais fatores 

representam riscos eminentes para a imagem organizacional, uma vez que, 

“desmascarados” publicamente, torna-se difícil reverter o cenário, tendo em vista o 

alastramento incontrolável da informação nas redes.  

  Necessita-se prezar por aspectos essenciais para que em situações de erro ou 

interpretações inadequadas, a organização consiga manter sua boa reputação. A primeira 

delas é compreender que redes sociais são essencialmente redes de relacionamento, e 

portanto, exigem feedback contínuo, da forma mais personalizada possível. Neste 

processo, é preciso estar atento à identidade da organização: como falar, como 

responder críticas e como agir diante do erro?   

  Nas redes sociais, tendências são rapidamente disseminadas e utilizadas 

massivamente, sem muito controle. Neste ponto, cabe à organização avaliar, decidir e 

utilizar os recursos disponíveis, visando sempre a manutenção de sua personalidade e 

priorizando a opinião dos seus públicos. Dito isso, o meme representa um exemplo 

pertinente quanto à adequação da linguagem nas redes sociais. Muitas marcas 

incorporam à sua atuação um tom extremamente descontraído, ligado às gírias, ao 

humor e às novidades da ambiência digital. Nesses casos, o uso do meme é visto de 

forma natural e esperada, pois condiz com toda a narrativa realizada. É o caso da rede 

de fast-food Giraffas, famosa por sua atuação humorística:  
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Imagem 1: Meme diferentona Giraffas, no Facebook 

 
Fonte: Página oficial do Giraffas no Facebook, 20175.  

 

 Na imagem 1, a página oficial da rede de fast-food Giraffas, utilizou um meme, 

conhecido como o meme da “diferentona” para interagir com seus seguidores, tendo 

uma aceitação extremamente positiva, a julgar pelos números de curtidas e 

compartilhamentos, e principalmente, pelos comentários elogiosos, em conjunto com a 

interação dos  participantes, que reforçam a imagem humorística da página.  

  

4 Procedimentos metodológicos  

Durante os meses de novembro de 2016 a junho de 2017, foi realizada uma 

coleta contínua dos memes em evidência no Facebook. Foram observadas as interações 

com o público, para posteriormente se proceder as análises. 

 Dentre os memes coletados, decidiu-se elencar 3 tipos, a partir dos seguintes 

critérios: utilização organizacional (empresas, associações, marcas em geral); interação 

com o público; e, criatividade para utilização do meme. Além disso, privilegiou-se 

manter apenas os casos em que as postagens não foram excluídas pelos administradores 

das páginas em que foram divulgadas.  

 A análise dos memes foi realizada considerando o referencial teórico aqui 

exposto, bem como uma apreciação geral das publicações feitas pelas 

organizações/marcas selecionadas, tendo em vista a identificação de um padrão de 

linguagem e da utilização de outros memes para a interação com seus públicos. 

                                                 
5 Diponível em: <https://goo.gl/oT7Eg7 >  Acesso em: 01 jul. 2017. 
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 Procedeu-se o exame na seguinte ordem: a) apresentação do meme, explicando 

seu significado ao ser lançado nas redes sociais; b) exemplo do mesmo meme utilizado 

organizacionalmente; e, c) comparativo entre a ideia central do meme e a 

ocasionalmente gerada pelo entendimento inadequado ou seu caráter dúbio.  

 

5 Análise dos resultados  

O primeiro meme selecionado foi o “Por que você não amadurece?” (Imagem 2), 

que utilizou uma imagem do autor Miko Hughes, que interpretava o garoto Aaron 

Bailey em "Full House", série americana lançada no ano de 1987. A imagem é parte de 

uma cena em que o garoto expressa repulsa por falar ao seus amigos que “ao chegarem 

ao museu, irão ver coisas embrulhadas em papel higiênico”, e a cena segue com um 

coro de todas as crianças expressando a mesma repulsa. Assim, o meme foi gerado 

tendo a intenção de mostrar uma espécie de desprezo a uma frase proferida, como uma 

forma de crítica a quem a disse.  

Imagem 2: Meme “por que você não amadurece?” 

 
Fonte: Página “Por que você não amadurece”, no Facebook, 20176 

 

 O meme foi reproduzido com o formato mostrado na imagem 2, que consiste em 

uma frase na parte superior, contendo um travessão, que indica que a mesma faz parte 

de um diálogo. A frase na parte inferior foi reproduzida na “língua do i”, ou seja, 

trocando-se todas as vogais pela vogal “i”, o que transforma o tom da leitura, resultando 

em uma sentença “debochada”.  

                                                 
6 . Disponível em: <https://goo.gl/oTMKb6> >. Acesso em: 05 maio 2017 
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 Muitas marcas fizeram uso de tal meme, com a intenção de atrair a atenção dos 

públicos para seus negócios, produtos, serviços e causas. Porém, este meme não foi de 

tão claro entendimento: quem está debochando de quem? Na primeira sentença, quem 

está falando, a marca ou outra pessoa? Com base no meme originalmente criado, 

entende-se que a frase secundária lança uma crítica a uma ideia de um interlocutor 

qualquer, isto implica em dizer que a segunda frase é a que deve representar o que não 

se quer ouvir. Por este motivo, o entendimento sobre a utilização do meme se fez 

confuso em algumas situações, como demonstrado na imagem 3 a seguir: 

 
Imagem 3: Meme utilizado por companhia de energia elétrica 

 
Fonte: Página da Energisa, no facebook, 20177.  

 

 A postagem teve 344 reações (com os botões de curtida, coração e emoji 

sorrindo), 167 compartilhamentos e 60 comentários, que em sua maioria, julgaram 

muito bom e demonstraram seu apoio com emojis engraçados, risadas e afins. Ao 

analisar o conteúdo da página de forma geral, nota-se que o uso de postagens mais 

descontraídas é feito esporadicamente, e que independente da postagem, é comum que o 

usuário utilize o espaço para fazer queixas de serviços, assim como tal meme também 

teve. Ao analisar o meme em conjunto com a sua legenda, que dizia: “Fica tranquilo! 

Você pode retirar a segunda via em nosso site, acessando: http://midi.as/xt81 e pelo 

App Energisa ON. ”, compreende-se que o objetivo foi o de mostrar aos usuários que 

perder a conta não é um problema, pois existem formas fáceis de obtê-la novamente.  

 Apesar da boa repercussão da postagem, alguns usuários identificaram um 

problema na mesma, compreendendo que a frase escrita com o tom de ironia estaria 

sendo proferida pela companhia de energia, ou seja, a mesma estaria menosprezando o 

                                                 
7 Disponível em: < https://goo.gl/pfa1NC >. Acesso em: 07 maio 2017 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmidi.as%2Fxt81&h=ATMaEkVfnf0o0xTj6ynkMA5e1kRa3ReQmpLoTo4gqzBRqSEf1cwc6ckCEd5MEfovtjdCPkXQ-hvv_L6X2_9lRbzMz1OZYtSZiQP9eyEZDxlgEIPAPidaQHSFmS-PJ_HK_JpI4m2bqvg&enc=AZPqPTJVxdx8cIz95YEZcnlptsopxVsO54oZ41DqbVnGmYz9C4xR6YDhyb2JWdKfVhWjNMmMjPhEvUoR4WmZJsi1fGQ3sghDp528itDoAN1ugv_2ah81Q4ak54PbkEQh-qu-Ofbgk6vz5nNQTyl2d6nE&s=1
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cliente que perdeu a sua conta. Algumas pessoas expressaram essa insatisfação 

afirmando que “dá a impressão de quando um consumidor liga para o callcenter 

pedindo este serviço, a energisa recebe dessa forma, e atende à solicitação com 

empenho semelhante”. Já a resposta da companhia, apesar de polida e de citar o meme, 

não buscou esclarecer o objetivo do mesmo (até por que a própria necessidade de fazer 

isso indica que há algo errado), como por exemplo, poderia ter explicado que a frase 

irônica não estaria sendo proferida pela companhia, mas por terceiros.  

O meme precisa “falar por si só” para que não haja desentendimentos ou 

interpretações que venham a provocar um sentimento negativo em relação à marca. 

Neste exemplo, não houve muita repercussão negativa, até mesmo pelo próprio meme 

utilizado ter um caráter mais subjetivo, que exige definir quem são os interlocutores 

para que haja o entendimento de quem está criticando quem.  

No segundo exemplo, tem-se o meme “Você não”, que tem como objetivo 

apresentar a exclusão de uma ideia, pessoa, ou objeto dentro de um conjunto. Como 

exemplo da utilização acertada do meme, tem-se a imagem 4, na qual a página 

Cemitério Jardim da Ressurreição, no Facebook, fez sobre a utilização de urnas 

funerárias, um dos itens ofertados pela empresa, sendo o item de exclusão um recipiente 

plástico:  

Imagem 4: Meme “Você não”, Cemitério Jardim da Ressurreição 

 
Fonte: Página Cemitério Jardim da Ressureição, no Facebook, 20178  

 

                                                 
8 Disponível em: < https://goo.gl/MSU9uY >. Acesso em:  30 jun. 2017 
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 Com a legenda “Nem morta que você vai perder seu estilo e bom gosto”, a 

publicação teve 6 mil e 400 curtidas, 624 comentários e 514 compartilhamentos, o que 

representa, no contexto da página, uma alta adesão do seu público. A atuação do 

Cemitério Jardim da Ressurreição no Facebook é marcada por seu tom humorístico e 

por sua forte vinculação ao negócio da empresa. Por se tratar de um cemitério, em que 

estão envolvidos muito tabus - a começar pela própria morte, a página consegue aliar a 

sua missão, que é “Fornecer serviços de extrema qualidade em um ambiente acolhedor 

e sustentável, valorizando o respeito as diferentes crenças, perpetuando sempre a 

história das famílias com ética profissional e atendimento humanizado, à sua atuação 

nas redes sociais. A página apresenta seus produtos, serviços e princípios em um 

constante movimento de intertextualidade com diversos gêneros - músicas, ditados 

populares, gírias recorrentes na internet e memes. A identidade visual é mantida e sua 

boa reputação com os seguidores da página é notória, tanto pelos números de ações 

quanto pelos comentários e reações.  

 Tomando como exemplo o mesmo meme, identificou-se a utilização feita pela 

página do Facebook  ATEA – Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, em que a 

lógica do meme resultou em uma interpretação de duplo sentido: 

Imagem 5: Meme “Você não”, ATEA 

 
Fonte: Página da ATEA, no Facebook. 9 

  

O duplo sentido recai na questão: “você não” é sobre a não existência ou sobre a 

falta de poder do elemento em exclusão? Apesar da página ser dedicada a ateus e 

                                                 
9 Disponível em: <https://goo.gl/zJ2w9o >. Acesso em 07 jul. 2017 
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agnósticos, há uma forte presença de seguidores cristãos, sendo comum o 

desentendimento recorrente nas postagens.  

No referido meme, muita discussão foi gerada em torno do significado de que 

então “Jesus existe”, o que seria um argumento divergente em relação à missão da 

organização. Com 4 mil e 300 reações, 378 comentários e 824 compartilhamentos, a 

página respondeu alguns comentários com argumentos que falam do inexistente poder 

de Jesus, marcando a ideia de que as pessoas interpretaram de forma “errônea”. Em 

linhas gerais, a julgar pelas postagens da página que tendem a ser polêmicas e gerar 

descrédito a muitos comportamentos cristãos, a controvérsia pode ser entendida como 

uma estratégia de divulgação da associação: quanto mais pessoas estiverem interagindo 

com a página, independente da forma de participação, melhor.  

 Todavia, sabe-se que há um risco em assumir um posicionamento deste tipo nas 

redes sociais, pois ao passo que a página se torna cada vez mais comentada e acessada, 

sua missão e seus objetivos podem ser distorcidos. Como disponível na aba “sobre” da 

página, um dos objetivos é “combater o preconceito e a desinformação a respeito do 

ateísmo e do agnosticismo, dos ateus e dos agnósticos”, logo, combater o preconceito o 

exercendo sob outras crenças é, no mínimo, incoerente e pode impactar negativamente  

a organização sob forma de descrédito, principalmente para muitos ateus e agnósticos 

que não se atém a discussões sem fundamentações concretas.  

 Por fim, tem-se o meme “Raiz x Nutella”, que segue a seguinte lógica: tudo que 

é considerado “raiz”, é autêntico, legítimo, melhor, original, entre outros; já tudo que é 

Nutella, é considerado forjado, sem essência, “gourmetizado” e assim por diante. A 

imagem 6 é um exemplo da aplicação considerada adequada do meme “Raiz x Nutella”: 

Imagem 6: Meme Raiz x Nutella, biologia 
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Fonte: Página “Biologia com o prof. Jubilut”, no Facebook, 201710.  

 

O exemplo a seguir possui uma formatação diferente dos dois anteriores 

analisados: o meme utilizado de forma considerada inadequada (Imagem 7) - de acordo 

com o seu surgimento, inverteu a lógica de criação, de modo que ele se tornasse 

favorável aos seus propósitos:  

Imagem 7: Meme Raiz x Nutella, cemitério 

 
Fonte: Página Cemitério Jardim da Ressureição, no Facebook, 201711.  

 

 Com a legenda “Nutella, sim, com muito orgulho!”, este é um exemplo do uso 

do meme de forma criativa e apropriada ao objetivo da organização. Com isto, é 

perceptível a necessidade de análise do meme proposto perante aos reais objetivos 

esperados, não perdendo a conexão com o todo organizacional: princípios operacionais, 

personalidade nas redes sociais e adequação aos públicos.  

 Um cemitério “gourmetizado” poderia ser alvo de críticas, sendo considerado 

desnecessário ou fútil, porém, com uma atuação assertiva e criativa, o argumento foi 

utilizado de maneira a agregar valor ao negócio.   

Considerações Finais  

Os memes não devem representar uma prática realizada apenas por conveniência 

e modismo, pois apesar de seu aspecto de imediatismo, que exige uma adesão rápida 

                                                 
10 Disponível em <https://goo.gl/72YGzT >. Acesso em: 10 jul. 2017 
 

11 Disponível em < https://goo.gl/w6cYGw. Acesso em: 13 jun. 2017 
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antes que o mesmo se torne obsoleto ou fadigado, é necessário a sua ligação com os 

objetivos da organização, mantendo assim a lógica de sua atuação. 

 Diante da análise, constatou-se que  o uso de memes como estratégia de 

relacionamento no Facebook, possibilita um campo de ilimitadas possibilidades 

criativas, fortalecendo a presença da organização na ambiência digital, por meio do 

engajamento dos públicos de interesse. Considerar as características dos públicos é uma 

importante etapa para a definição de estratégias de utilização dos memes, pois, 

dependendo dos perfis direcionados, a linguagem destes pode não surtir o efeito 

esperado, sendo ineficaz e até mesmo incompreendida. 

 Por fim, as Relações Públicas no ambiente digital encontram um meio de 

atuação profícua para a gestão de relacionamentos com seus públicos de interesse, sem 

prescindir do planejamento estratégico como balizador da tomada de decisões, sejam 

elas resultantes de demandas permanentes ou imediatas, como àquelas exigidas pela 

presença nas redes sociais digitais.  

 

REFERÊNCIAS 

 

ARGENTI, P. P. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e 

reputação. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  

 

BUENO, W.C.  Imagem, reputação e identidade: revisitando conceitos. 2008 

Disponível em: < https://goo.gl/h883tP >. Acesso em: 01 jul.2017 

CHAMUSCA, M. & CARVALHAL, M. Relações Públicas Digitais: O pensamento 

nacional sobre o processo de relações públicas interfaceado pelas tecnologias digitais. 

Salvador, BA: Edições VNI, 2010. 

 
DAWKINS, R. O gene egoísta. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1979.   

 

RECUERO, R. Sobre Memes e Redes Sociais. 2011. Disponível em: 

<http://www.raquelrecuero.com/arquivos/sobre_memes_e_redes_sociais.html> Acesso 

em: 01 jul.2017 

 

TERRA, C. F. Relações Públicas 2.0: novo campo de atuação para a área. In: 

CHAMUSCA, M. & CARVALHAL, M. Relações Públicas Digitais: O pensamento 

nacional sobre o processo de relações públicas interfaceado pelas tecnologias digitais. 

Salvador, BA: Edições VNI, 2010. 

 

TERRA, Carolina F. Tudo em tempo real: estamos vivendo a era das Relações Públicas 

do imediatismo?. IX Abrapcorp, Campinas, 2015. Disponível em: http://goo.gl/PqiG2T. 

Acesso em: 01 jul. 2017 

 


