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RESUMO 

A comunicação digital oferece grandes mudanças na forma como a trabalha e como esta 

é percebida pela sociedade. O presente trabalho tem por objetivo analisar as estratégias 

da usuário-mídia Thaynara Oliveira Gomes (Thaynara OG) como influenciadora digital 

no Snapchat. A abordagem apresentada contempla uma linha de raciocínio linear baseada 

no percurso necessário para alcançar estes princípios de influência. Os procedimentos 

metodológicos utilizados foram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental que 

fundamentam a dinâmica de coleta e análise de dados. Com o desenvolver deste trabalho, 

nota-se que a usuário-mídia Thaynara OG é uma influenciadora voltada para a promoção 

do consumo no ambiente digital, usando de suas publicações para interagir com seus 

seguidores, alcançando uma significativa popularidade e uma notável audiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Tecnologia; Internet; Influência Digital.  

INTRODUÇÃO 

As tecnologias digitais atualmente moldam o contexto e os usos de modos de 

novas ferramentas capazes de propagar informações e modificar a maneira que pessoas, 

grupos e organizações se relacionam. O período de adaptação desse processo de inclusão 

das tecnologias ao ambiente real proporcionou à sociedade significativas mudanças 

derivadas das possibilidades oferecidas pelas mais modernas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), originando trocas conversacionais que geram valores capazes de 

construir critérios de influência por meio do comportamento na Internet. 

Com a multiplicação de canais de comunicação e a necessidade constante de 

atualização imposta pelo usuário, a transmissão de informações passou a demandar mais 

velocidade, segurança, transparência e a utilização de uma linguagem mais apropriada 

aos respectivos públicos que alcança. Com essa crescente demanda surgiram, desta feita, 
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os usuários-mídia, pessoas que têm uma grande capacidade de engajar o público. Esses 

usuários, por sua vez, são cada vez mais procurados por empresas para falar sobre marcas 

e serviços, fazendo uso da reputação que constroem para alavancar produtos, serviços e 

eventos (GABRIEL, 2010). Essas personalidades estão associadas, majoritariamente, a 

perfis cadastrados nos principais sites de redes sociais, como Youtube, Instagram, 

Snapchat, Twitter, Facebook, além de blogs autorais.   

A pesquisa apresentada neste artigo tem como objetivo analisar, particularmente, 

o perfil Thaynara OG como influenciadora digital nos sites de rede social, com a intenção 

de compreender como a comunicação se altera na presença de usuários-mídia, tanto para 

a sociedade quanto para empresas. Assim como a compreensão do modo que o ambiente 

da Internet se apresenta em relação à sociedade, da identificação deste usuário-mídia e os 

valores que pode alcançar, em como as empresas se associam a esses perfis para 

influenciar o consumo de seus produtos e sob quais critérios Thaynara Gomes pode se 

classificar como influenciadora digital. 

Com a intenção de alcançar os objetivos delimitados para essa pesquisa, e, assim, 

conhecimento sobre a temática estudada, utilizou-se da dinâmica de coleta e análise de 

dados nas áreas de estudos sobre a Internet, o usuário-mídia na rede social online, como 

este usuário-mídia influencia na comunicação organizacional e os critérios de influência 

do perfil Thaynara OG em sua atuação como potencial influenciadora digital. 

Estudos sobre a Internet 

A Internet desde sua criação tem passado por diversas mudanças. Em um primeiro 

momento, as suas origens podem ser encontradas na Arpanet, uma rede de computadores 

montadas pela Advanted Research Projects Agency (ARPA), em setembro de 1969. A 

ARPA foi formada, em 1958, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com a 

missão de mobilizar recursos de pesquisa, particularmente no mundo universitário, com 

o objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na 

esteira do lançamento do primeiro Sputnik, em 1957. Em seus primórdios, a Arpanet 

estava focada na pesquisa de informações para o serviço militar. A rede nacional de 

computadores servia para garantir comunicação emergencial, caso os Estados Unidos 

fossem atacados por outro país – principalmente a União Soviética. (CASTELLS, 2003).  
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O que permitiu à Internet abarcar o mundo todo foi o desenvolvimento do World 

Wide Web (www). Esta é a aplicação de compartilhamento de informação desenvolvida, 

em 1990, por um programador inglês, Tim Berners-Lee. A popularização da Internet 

precisa ser associada também ao momento histórico em que ela começou a ser 

desenvolvida, isso porque mesmo estando inserida em termos militares, a Internet 

cumpriu papeis secundários nesse quesito. Seu verdadeiro valor está com os cientistas 

que idealizaram em um sonho de transformar o mundo por meio da comunicação por 

computadores (CASTELLS, 2003). Assim, a Internet estava privatizada e dotada de uma 

arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as redes de computadores 

em qualquer lugar do mundo. 

Após esse desenvolvimento, nos dias atuais, é possível afirmar que a Internet faz 

parte da vida do ser humano, em que o homem tem cada vez se apropriado de tudo aquilo 

que o ambiente virtual, e suas inovações tecnológicas tem proporcionado. Essa afirmação 

é baseada nos feitos realizados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

que “transformam o cotidiano da sociedade e que organizou o que se chama hoje como a 

Era da Informação”. (CASTELLS, 2003, p.54). 

O conceito de TICs, para Rocio (2015), está relacionado aos modos do homem se 

comunicar por meio das ferramentas produzidas pela tecnologia, a qual vai do papel à 

Internet, sendo englobado tudo que foi criado pelo homem para facilitar a comunicação 

com outros. As TICs consistem de todos os meios técnicos usados a partir das tecnologias 

para tratar a informação e auxiliar na comunicação. 

As tecnologias causam significativas transformações na sociedade, provocando 

mudanças de hábitos e de comportamento. Se no início o homem estudava o computador 

e a Internet para desenvolvê-lo, oferecendo ferramentas de comunicação mútua, com o 

tempo essa sociedade estaria se apropriando dessas ferramentas para modificar o meio no 

que vive (PINHO, 2002). Essa percepção da palavra apropriação é, segundo Lemos 

(2003), uma convergência tecnológica entre o real e o virtual, resultando na cibercultura, 

trazendo a ideia de que o usuário do computador está tomando para si as inovações 

tecnológicas e, assim, moldando uma nova cultura da sociedade contemporânea marcada 

pelas tecnologias digitais.   

Neste cenário de mudanças comportamentais oriundas da sociedade em rede é 

possível observar a influência que o espaço online exerce na vida de cada usuário e como 
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esse usuário também influenciará esse ambiente. E a principal mudança é a transição da 

Web. Na Web 1.0 a informação era difundida sem qualquer interação e resposta do usuário 

em relação ao conteúdo propagado, assim, a Web 1.0 foi, sobretudo, marcada pela falta 

de interatividade. Em 2005, O’Reilly criou uma definição compacta do que seria Web 

2.0: 

Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos conectados. 

As aplicações Web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das vantagens 

intrínsecas de tal plataforma: distribuem o software como um serviço de 

utilização continua que se torna melhor quanto mais pessoas o utilizam, 

consomem e transformam os dados de múltiplas fontes – inclusive de usuários 

individuais – enquanto fornecem seus próprios dados e serviços, de maneira a 

permitir modificações por outros usuários, criando efeitos de rede através de uma 

arquitetura participativa e superando a metáfora da página da Web 1.0 para 

proporcionar ricas experiências aos usuários. (O’REILLY, 2005, p. 16).  

Com essas ferramentas viabilizadas pela Internet, os interlocutores se tornam 

elementos que dão início a uma rede social online. Eles começam a fazer parte do sistema 

e atuam de modo que moldem a estrutura social por meio da interação e da constituição 

de laços. O surgimento dos sites de rede social online como ferramentas de comunicação 

possibilitou a existência de uma interação maior entre os interlocutores, assim como a 

possibilidade de se iniciar um processo de modificação de comportamento, mediado pelas 

tecnologias digitais. 

Os sites de rede social online são ferramentas no espaço virtual que permitem aos 

seus interlocutores a criação de um perfil público ou semi-público, em que é possível 

articular uma lista de pessoas como quem se compartilhe uma conexão e uma interação 

com sua lista de conexões, como explicita Boyd e Ellison (2007 apud RECUERO, 2009). 

Tais perfis são representações, espaços onde o interlocutor pode expressar elementos que 

são característicos de sua personalidade e individualidade. A forma como esse se 

caracteriza molda o seu posicionamento diante das suas conexões. 

Dentro desses perfis emergiram interlocutores que obtiveram visibilidade diante 

dos demais. A denominação para esse interlocutor que está em destaque no site de rede 

social online variará de acordo com cada autor. Por exemplo, Recuero intitula ator social 

(2014), enquanto Terra (2011) nomeia usuário-mídia. 
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O usuário-mídia e sua institucionalização 

A formação de valores nas redes sociais forma um interlocutor que ganha 

destaque entre os demais nos sites de rede social online, o usuário-mídia. Esses valores 

formados são nomeados capital social, cujo conceito não possui uma definição única, 

apenas se concorda que o conceito se refere a um valor constituído a partir das interações. 

Conforme Putnam (2000, apud RECUERO, 2009), o capital social se refere à conexão 

entre indivíduos – redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que emergem dela, 

e está intimamente associado à ideia de virtude cívica, de moralidade e de seu 

fortalecimento por meio de relações recíprocas. Segundo Recuero (2009), esses valores 

são a Visibilidade, Reputação, Popularidade e Autoridade, conceitos explanados mais a 

frente. 

O conceito de Terra (2012) de usuário-mídia consiste na compreensão deste 

como um heavy user, tanto da Internet quanto das mídias sociais, e que produz, 

compartilha, dissemina conteúdos próprios e de seus pares. Heavy user pode ser 

compreendido em cada área com um significado. Na Internet é aquele usuário constante, 

curioso, que se dedica a navegar em busca de todo tipo de conteúdo.  

É possível nos dias atuais detectar usuários-mídia como profissão, mas não 

com esta nomenclatura, e sim com características conceituais do termo. Como, por 

exemplo, a nomenclatura utilizada por Gabriel (2010), os influenciadores digitais. Essas 

pessoas têm uma grande capacidade de engajar o público. São perfis cada vez mais 

procurados por empresas para falar sobre marcas e serviços, que utilizam a sua reputação 

para alavancar produtos, serviços e eventos. 

Outro autor, Morin (2002), em seus estudos tecia críticas sobre essas pessoas, 

os “Olimpianos Modernos”, vedetes da grande imprensa. Esse “olimpismo” pode nascer 

do imaginário, isto é, de papeis encarnados nos filmes, ou de uma função sagrada, e de 

trabalhos heroicos. Os olimpianos visam induzir o consumo em grande escala, ditam 

normas de consumo e servem de modelo de vida a seguir pelo público consumidor. São 

mitos de auto realização da vida privada, e se beneficiam com isso. Esse novo Olimpo é 

produto do curso que a cultura de massa tem tomado, multiplicando as relações com os 

públicos. O Olimpo de vedetes domina a cultura de massa, comunica-se pela cultura de 

massa, com a humanidade corrente, como bem destaca Morin:  
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Considerando a vida cotidiana e a vida olimpiana, os olimpianos se mostram 

modelo de cultura no sentido etnográfico do termo, isto é, modelos de vida. 

Modelos de conduta que dizem respeito a gestos, atitudes, modo de andar, beleza, 

se integram num grande modelo global presentes nos pontos de contato entre a 

cultura de massa e o público (MORIN, 2002, p. 108).  

A criação deste perfil, seja nomeado como usuário-mídia, influenciador 

digital ou olimpiano, é fruto da cultura de massa, pois classifica a veiculação de conteúdos 

nos meios de comunicação de massa.  E essa massa não é vista como definição de classe 

social, e sim uma forma de se referir à maioria da população. A cultura de massa produz 

seus heróis, seus semideuses e se fundamenta no espetáculo e na estética. (MORIN, 

2002). 

Após obterem destaque e suas possibilidades de alcance possuírem 

notoriedade, os usuários-mídia se institucionalizam, e o capital social emergente das redes 

sociais torna-se monetário. As empresas se interessam pela forma que determinado 

usuário-mídia transmite informações e, assim, buscando o associar à empresa, o patrocina 

para que divulgue sua marca/serviços/produtos, influenciando a audiência. A ideia de 

institucionalização do usuário-mídia está atrelada ao vinculo empresarial, em uma espécie 

de sócios, o qual auxilia como intermediário da empresa e a audiência. Acredita que: 

A empresa precisa dialogar com seus clientes e estar aberta para essas vozes que 

vêm fora. O cliente hoje tem de ser visto como uma espécie de coprodutor. A 

velha conhecida opinião pública cede a vez para o saber público. E o ambiente 

virtual propicia o relacionamento mais estreito e direcionado. (BAUMEL in 

RAMOS, 2008, p. 27). 

Dessa forma, a utilização do usuário-mídia, uma forma de presença paga, auxilia 

na exposição dessa empresa/marca no ambiente digital. A empresa que utiliza deste tipo 

de estratégia deve estar totalmente alinhada com a transmissão de conteúdo, oferecendo 

a experiência para seu público e retorno para sua marca. 

Metodologia 

A natureza da pesquisa foi de caráter básico, com uma abordagem indutiva, sendo 

considerada a realidade coletiva e a análise do capital social do perfil Thaynara OG. Esta 

pesquisa possui a finalidade de obter mais informações sobre o fenômeno, possibilitando 

sua definição e sua delimitação. Como procedimentos técnicos foram utilizados a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.  
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Pretende-se, ao final, demonstrar que o conteúdo transmitido por influenciadores 

desta natureza não só ajuda as marcas com seu posicionamento digital, como também faz 

brotar confiança no consumidor alvo, de maneira que os usuários se sintam interessados 

em seus produtos ou serviços de forma mais eficaz. A modalidade também permite 

concluir que os indivíduos estabelecem uma relação de confiança com aqueles 

consumidores que os acompanham, de forma apta a exercer influência entre os usuários 

associados.  

Neste modelo de análise foram utilizados como critérios os valores Visibilidade e 

Frequência, Reputação, Popularidade e Engajamento e Autoridade, considerados por 

Ellison, Steinfield, & Lampe (2007) e Recuero (2009 e 2014) como aspectos essências 

para a formação de um usuário-mídia e de um influenciador digital. A análise do perfil 

ocorreu no período de maio de 2016 a janeiro de 2017. 

A partir dos conceitos apresentados para cada critério foi justificada a presença de 

cada um deles nas publicações, interações e ações selecionadas do perfil de Thaynara OG 

nas redes sociais online Instagram, Facebook, Twitter e Snapchat.  

Análise do perfil Thaynara OG  

Com base na dinâmica de coleta e análise de dados nas áreas de estudos sobre a 

Internet, o usuário-mídia na rede social online e sua institucionalização, este trabalho 

busca analisar como o perfil da maranhense Thaynara Oliveira Gomes (Thaynara OG) 

tornou-se uma das maiores referências de influência no ambiente virtual e como, por meio 

de publicações no aplicativo Snapchat, transformou-se em “celebridade instantânea”, ou 

seja, pessoa anônima que recebe certa notoriedade de maneira repentina.  

Thaynara é uma jovem de 24 anos, natural de São Luís, capital do Maranhão, 

formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA em março de 2015, 

inscrita na Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), que, segundo a revista Veja4, de 

janeiro de 2016, tornou-se o primeiro fenômeno brasileiro nascido e criado no Snapchat. 

A advogada desvinculou-se do anonimato meses depois de se graduar na faculdade, em 

virtude de vídeos divertidos postados em que comentava o cotidiano. Em suas 

publicações utiliza elementos como: bom humor, desenvoltura e alguns poucos recursos 
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de edição que o aplicativo disponibiliza (zoom, filtros e textos sobre as imagens). Por 

meio desses, a interlocutora alcança a atenção e o interesse de seus seguidores. 

Usuária do Snapchat desde 2012, um ano após a criação do aplicativo, Thaynara 

passou a investir mais em sua conta em outubro de 2015, quando desbloqueou seu perfil, 

tornando-o disponível para qualquer usuário do aplicativo, Thaynara, segundo revista 

Veja mencionada, visualizava suas publicações no Snapchat apenas como um 

entretenimento pessoal e esperava permanecer em sua área de formação, entretanto, 

percebeu o alcance obtido sendo então requisitada por marcas e empresas interessadas em 

estabelecer parcerias, e decidiu afastar-se da carreira jurídica por um período. 

Thaynara OG, nome posto em seus perfis nas redes sociais e como é conhecida 

por seus seguidores, atualmente teve seus hábitos alterados em decorrência da fama. 

Participa de eventos patrocinados para viajar o mundo inteiro convidada por empresas e 

foi contratada como "embaixadora" de diversas marcas - tais como banco Bradesco, 

Dakota Sapatos e Niely cosméticos. Participou de diversos programas de TV, como o da 

Xuxa, da emissora de televisão Rede Record, o Encontro, com Fátima Bernardes, da Rede 

Globo de Televisão, e o Ridiculous, gravado em Miami para o canal MTV.  

 O que destaca a usuário-mídia diante dos demais interlocutores que utilizam o 

aplicativo Snapchat é a forma como se comunica com seus seguidores, nomeados por 

Thaynara como “Gado” ou “Poder do Kiu”. O termo “Kiu” é uma expressão maranhense 

considerada como vaia, ou grito, muito utilizada por Thaynara, visto até como “grito de 

guerra”. Assim como a linguagem que utiliza denominado conhecidos e desconhecidos 

como “mermã”, derivação de irmã, ou outras gírias maranhenses. Além da linguagem, os 

personagens criados pela maranhense em seus quadros recebem apoio do público, como 

sua cadela poodle “Jade Sinistra”, sua irmã “Lud Luz Própria”, seu amigo “Davi 

Rebolativo” e a criança amiga, “Valentina Valente”.  

Destacou-se pelas suas publicações no Snapchat, porém depois da fama se inseriu 

nos demais sites de redes sociais como Twitter, com mais de 260 mil seguidores, 

Facebook, em que possui mais de 300 mil seguidores, e o Instagram, com mais de 1,5 

milhão de seguidores, números que remetem ao reconhecimento pelos interlocutores. 

Ressalta-se que a rede social principal desta pesquisa é o Snapchat, e a análise foi 

elaborada a partir das publicações desta rede, em que foram utilizadas informações de 

seus perfis no Facebook, Twitter e Instagram.   
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 Visibilidade e Frequência  

Para a análise desse critério, considera-se que a visibilidade proporciona que seja 

localizado o nó na rede social, possibilitando sua expansão e, logo, quanto mais conectado 

está o nó, maiores as chances de que ele receba determinados tipos de informação que 

estão circulando na rede e de obter suporte social quando solicitado (RECUERO, 2009). 

Já a frequência, de acordo com Ellison, Steinfield & Lampe (2007, apud RECUERO, 

2009), está relacionada à manutenção da rede social, que mantem os laços entre os 

interlocutores gerando o capital social. E estando conectado em mais de uma rede social 

auxilia na interação com mais de um grupo, gerenciando suas conexões e os valores que 

são construídos em cada rede. Esses sites, assim, também auxiliam a gerenciar o capital 

social obtido. A visibilidade é um dos fatores mais relevantes para que alcance o interesse 

das empresas, avaliado a partir desse capital social apropriado por meio da localização do 

nó desse interlocutor para saber se ele é adequado para as ações que a empresa almeja 

realizar. 

O Snapchat não divulga números de seguidores, nem dados sobre o Brasil, mas 

os vídeos de Thaynara alcançam mais de 700.000 visualizações cada, informação vista a 

partir do monitoramento diário da usuária na tela do aplicativo, segundo entrevista à 

revista Veja, anteriormente mencionada. Porém, as demais redes sociais Twitter, 

Facebook e Instagram disponibilizam números de visualizações e interações, conforme 

exposto na Tabela 1. 

Tabela 1: Quantitativo de visibilidade e engajamento dos exemplos 

Site de Rede Social Visibilidade Engajamento 

Twitter 3,3 mil 342 retweets. 

3.289 curtidas. 

85 respostas. 

Facebook 639 mil 54 mil curtidas e reações. 

1.408 mil compartilhamentos. 

Instagram 299,625 mil 4.550 comentários. 

Fonte: dados retirados dos sites de redes sociais de Thaynara. 
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Tais dados representam a visibilidade que as publicações dos perfis de 

Thaynara têm nos sites de redes sociais. As páginas representam a presença da usuário-

mídia em mais de um canal de forma que possa interagir e administrar os grupos de 

seguidores, assim como ter alcance de públicos variados, visto que cada rede social atrai 

determinada faixa etária, interesses ou identificação dos usuários.  

A frequência das publicações nos perfis dos sites de redes sociais não possui 

uma periodicidade determinada, ocorrem de acordo com as atividades que a Thaynara 

está executando, por exemplo. Em períodos de eventos que duram mais de um dia as 

publicações são diárias, logo, percebeu-se que as publicações variam de acordo com 

parcerias, eventos ou atividades publicitárias. 

No Snapchat as publicações são diárias, sem tema definido ou roteiro 

estabelecido. As publicações são postadas de acordo com o que a usuária decide divulgar, 

como seus quadros, atividades de sua cachorra, relatos pessoais ou então participações 

em ações de marketing das empresas das quais está contratada. As ações publicitárias das 

quais a usuário-mídia Thaynara participa são executadas de forma informal e espontânea, 

tanto que são nomeadas pela interlocutora como “Amizade Sincera”, entre ela e as 

empresas em que se associa.  

 Reputação 

Considera-se o conceito de Recuero (2009) para esta análise. A reputação é um 

dos valores mais importantes e está relacionada à percepção construída de alguém pelos 

demais interlocutores. Seria uma consequência de todas as impressões dadas e emitidas 

deste indivíduo. Pode ser influenciada pelas ações, mas não unicamente por elas, pois 

depende também das construções dos outros sobre essas ações. Entretanto, na Internet é 

permitido um maior controle das impressões que são emitidas, auxiliando na construção 

da reputação.  

Por intermédio da reputação é possível selecionar em quem confiar e com quem 

transacionar, é, assim, um julgamento do outro, de suas qualidades. O que não é avaliada 

pelo número de seguidores, mas pelos interlocutores que “confiam” nas suas ações e agem 

de acordo com o que foi transmitido por pelo usuário-mídia, pode-se compreender tais 

seguidores como fãs, que a consideram como ídolo. A reputação é uma percepção 

qualitativa, relacionada a outros valores agregados. 
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As informações e as ações pessoais que são transmitidas no perfil de Thaynara 

OG implicam na formação de sua reputação e constroem as impressões que seus 

seguidores têm a seu respeito. Referem-se às qualidades percebidas pelos demais 

membros de sua rede social. 

Por meio das publicações analisadas é possível compreender algumas possíveis 

justificativas para a construção da reputação da usuário-mídia estudada. A transmissão de 

conteúdos pessoais, com linguagem informal utilizada e a forma simples, sem produções, 

traz a percepção de que a interlocutora é “gente como a gente”, faz com que os seguidores 

se identifiquem com as publicações e ações divulgadas pela maranhense.  

Exemplo de atividades que formam o valor social de reputação de Thaynara OG 

tem-se na ação promovida no período natalino para a arrecadação de brinquedos para 

fundações que abrigam crianças, em que a usuária pessoalmente entregou e interagiu com 

os órfãos. Os presentes foram entregues em lojas do Grupo Melissa, no Maranhão. As 

doações também tiveram apoio de seguidores que a encontraram em uma atividade 

publicitária em Salvador ou pelo envio direto a sua caixa postal. Exemplo que demostra 

a percepção que o público dispõe de Thaynara por intermédio das ações e da transmissão 

de conteúdo, resultado da visibilidade alcançada pela frequência de suas publicações, 

possibilitando a conclusão da relação de todos esses critérios e de como ela se torna uma 

usuário-mídia notória e, assim, classifica-se como influenciadora digital. 

 Popularidade e Engajamento 

Analisando de acordo com o conceito de Recuero (2009) da popularidade, 

relacionada à audiência e à localização do nó do usuário, pois quanto mais centralizado 

mais popular é o usuário-mídia, o que pode ser visto a partir dos números de seguidores 

em cada site de rede social de acordo com engajamento que se recebe neste.  

Assim, durante a análise, percebeu-se que os sites que possuem menor 

popularidade são os que a usuário-mídia possui uma frequência menor de publicações. 

Diante disso, evidencia-se que no Snapchat sua popularidade seja maior devido à 

frequência diária de suas publicações. 

O conceito de engajamento, segundo Recuero (2014), implica que é visualizado 

pela quantidade de comentários, interações, curtidas ou compartilhamentos que o usuário-

mídia recebe em suas publicações. 
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Pode-se inferir que seja alto, pois Thaynara utiliza como estratégia para interações 

com os públicos de forma mais direta o Instagram, visto que no Snapchat o período de 

visualização de comentários é menor e privado. Durante as publicações de vídeos e fotos 

no Snapchat, a maranhense propõe por meio de quadros criados por ela, como “Thay 

Responde”, em que recebe perguntas nos comentários das publicações no Instagram e 

responde pelo Snapchat. Em média são registrados cerca de 5 mil comentários por 

publicação. 

Outros quadros criados por Thaynara são o “Coisas Grátis”, em que filma todos 

os presentes que recebe em seu apartamento, divulgando as marcas que a presenteiam e 

comentando sobre como utiliza o produto ou comentando a sua qualidade. O quadro 

“Bastidores”, como o próprio nome já induz, mostra o que acontece durante suas 

filmagens, os barulhos do cotidiano etc. Tais quadros fazem parte do conteúdo de 

entretenimento da advogada e recebem diversas interações, estimulando o público que a 

acompanha. 

O critério de engajamento serve também como medidor para Thaynara, isto 

porque possibilita a compreensão da aceitação do público sobre o material que ela está 

publicando, como também para sugestões do que os seguidores querem ver. É uma 

espécie de pesquisa de opinião, em que os seguidores comentam o quadro ou a atividade 

que almejam ver. Além de medidor, o engajamento é posto como meta para uma ação 

diferenciada de Thaynara.  

Diante dos números e dados analisados, pode-se perceber que a popularidade e o 

engajamento que a usuário-mídia possui traz números bastante expressivos, em que o 

engajamento recebido permite a influência nas suas publicações e nos conteúdos que 

divulga. 

 Autoridade 

Como último critério, a autoridade, segundo Recuero (2009), não está relacionada 

à localização do nó do usuário na rede. É uma medida da efetiva influência de um usuário 

com relação a seu perfil, juntamente com a percepção dos demais interlocutores da 

reputação dele. Pode ser mensurada pela capacidade de gerar conversações em suas 

publicações, sendo uma medida que só pode ser percebida por meio dos processos de 

difusão de informações nas redes sociais e da percepção dos interlocutores dos valores 

contidos nessas informações. 
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É possível visualizar que suas publicações geram conversações. Em todos os sites 

de rede social que possui perfil, as interações são registradas no Snapchat, Instagram, 

Facebook ou Twitter. Os assuntos abordados por Thaynara geram debates e são 

compartilhados por seus seguidores. Os convites das empresas variam de publicidades de 

produtos a convites em que equivalem a uma representatividade, possibilitando a 

compreensão da autoridade de suas publicações.  

Dentre as atividades marcantes da carreira de Thaynara são exemplos de 

representatividade a viagem à Genebra, na Suíça, para acompanhar a passagem da chama 

olímpica pelo Brasil, em que foi contratada pelo banco Bradesco para registrar tal 

acontecimento. Em junho de 2015, quando a tocha olímpica chegou a São Luís, despontou 

como personagem-chave do revezamento. Foi convidada para o momento de honra do 

evento, ou seja, ser a última pessoa a carregar a tocha no dia, e subir ao palco da grande 

festa junina armada em sua cidade-natal para acender a pira olímpica e encerrar a noite. 

Alguns exemplos dos diferentes assuntos relevantes que a usuário-mídia foi 

convidada para participar são: o lançamento do aplicativo da TV Acrítica, “acriticaplay”, 

em Parintins-AM, durante a transmissão do Festival Folclórico de Parintins; e a 

participação da maranhense no balcão de doações para o Criança Esperança, transmitido 

pela emissora rede Globo. 

Por meio do reconhecimento recebido pelos brasileiros em sua forma de utilização 

do aplicativo, Thaynara cativou a atenção da empresa que controla o Snapchat, em Los 

Angeles, sendo a primeira brasileira a ser convidada a visitar a empresa, ter seu perfil 

como verificado (oficial) e a utilizar os óculos acessório do Snapchat, com a função de 

auxiliar às publicações. O acessório utilizado no rosto possibilita que a o que a pessoa 

visualiza seja publicado.  

Tais atividades possibilitam a compreensão que Thaynara detém os determinados 

valores de reputação e de autoridade ao ser escolhida para desempenhar as funções 

solicitadas, considerando a necessidade de a usuário-mídia portá-las para exercer 

adequadamente o que é solicitado pelas empresas de grande porte. Logo, nota-se que as 

empresas a visualizam como uma pessoa influente. 

Como anteriormente mencionado, os valores utilizados como critérios para esta 

análise se complementam e juntos tornam um interlocutor simples um usuário-mídia, o 

classificando como influenciador digital. E, diante da percepção de que o perfil de 
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Thaynara OG se encaixa nos critérios avaliados, pode-se classificá-la como 

influenciadora digital nos sites de redes sociais. 

Considerações Finais 

Com o desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS) 

no ambiente virtual, oriundas das evoluções que a Internet representou desde sua criação, 

é notório a percepção do processo de aperfeiçoamento no qual avança de um formato 

estático e com pouca interatividade para tornar-se um espaço mais participativo e de 

conteúdo produzido pelos próprios internautas.  Assim como a concepção de que na 

última década pôde-se presenciar a inserção das tecnologias digitais presente na 

sociedade e sua crescente difusão em todas as classes sociais. Logo, é possível vivenciar 

tais mudanças, percebidas desde as alterações no comportamento do homem, a partir de 

sua apropriação de tais tecnologias, até a compreensão de que tais mudanças de 

comportamentos passam a ser comum e naturais. 

Não só pessoas comuns se interessam pelos usuários-mídias, as empresas passam 

a investir e planejar ações utilizando esses personagens para alcançar seu público. 

Geralmente, esse tipo de ação, quando utilizado corretamente e de forma adequada, torna-

se uma espécie de “gancho”, impulsionando tanto o profissional quanto a empresa, e de 

acordo com a aceitação do público, ele passa a ser um influenciador digital, que não só 

transmite conteúdo ou interage, afeta diretamente o comportamento do público que o 

acompanha.   

Diante da análise feita sobre o perfil Thaynara OG, utilizando dos critérios de 

visibilidade, frequência, reputação, popularidade, engajamento e autoridade, percebe-se 

que ter se tornado uma das pioneiras do Snapchat, inovando e diferenciando na maneira 

que manipula os recursos oferecidos pela aplicativo, proporcionou-lhe o alcance obtido e 

o destaque na rede, tão almejados por muitos.  
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