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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco a compreensão do posicionamento enquanto 

persona da marca adotado pela Netflix na rede social Twitter, para o público brasileiro. 

Levando em conta o cenário mercadológico digital, e a humanização das marcas 

como uma possível estratégia de diferenciação, o trabalho propõe uma análise sobre 

o paradoxo entre a comicidade da Brand Persona da Netflix, que adota o arquétipo do 

Bobo da Corte, e o conteúdo de terror da série O Mundo Sombrio de Sabrina, durante 

a campanha de divulgação do produto original do serviço de streaming, no perfil 

@NetflixBrasil no Twitter. O estudo de caso, realizado com o apoio da pesquisa 

bibliográfica, possibilitou um entendimento acerca de como a Netflix utiliza o Twitter 

como forma de humanizar a relação entre marca e consumidor. 

Palavras-chave: Humanização das marcas. Marketing digital. Netflix. O Mundo 

Sombrio de Sabrina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ABSTRACT 

 

The present work aims to understand the positioning as a persona of the brand 

adopted by Netflix on the social network Twitter for the Brazilian public. Considering 

the digital marketing scenario and the humanization of brands as a possible 

differentiation strategy, this work proposes an analysis of the paradox between the 

Netflix's Brand Persona, which adopts the Bobo da Corte archetype, and the content 

of terror of the series The Chilling Adventures of Sabrina during the campaign to 

promote the original product of the streaming service on the @NetflixBrasil profile on 

Twitter. The case study, conducted with the support of bibliographic research, provided 

an understanding of how Netflix uses Twitter as a way to humanize the relationship 

between brand and consumer. 

Keywords: Humanization of brands. Digital marketing. The Chilling Adventures of 

Sabrina.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Com o surgimento da internet, em 1969, o fluxo da comunicação foi 

revolucionado. A conectividade transformou o modelo unidirecional, que contava com 

meios massivos de emissão e recepção, no qual o receptor era visto como um ser 

passivo, em um modelo bidirecional de caráter essencialmente participativo. Diante 

de um receptor cada vez mais informado, que encontra na internet um ambiente 

oportuno para o compartilhamento de experiências e opiniões, o contexto 

mercadológico também se modifica significativamente.  

 A conectividade representa para as marcas o surgimento de novos cenários de 

atuação e novos pontos de contato com um consumidor que detém voz, poder e ação, 

o que abalou grandes pressupostos acerca de consumidor, produto e gestão de 

marca. Portanto, para que as empresas consigam se inserir e se destacar nesse 

cenário, é pertinente compreender as mudanças de comportamento pelas quais os 

consumidores e a sociedade têm enfrentado, para que, assim, abordagens 

atualizadas do marketing e da publicidade, com foco no âmbito digital, sejam 

implementadas.  

 Levando em conta tal contexto, as empresas têm adotado diferentes 

estratégias de diferenciação. Dentre elas, a humanização, que consiste na adoção de 

posturas mais humanas pelas marcas. As empresas que buscam adotar traços da 

natureza humana, como emoções, desejos e falhas, têm ganhado cada vez mais 

espaço no mercado, utilizando de abordagens distintas do marketing digital como 

forma de implementar essa humanização em sua interação com o consumidor.  

 Diante do cenário exposto, o tema do presente trabalho consiste em uma 

análise do paradoxo entre a comicidade da Brand Persona da Netflix e o conteúdo 

sobrenatural da série O Mundo Sombrio de Sabrina, na campanha de divulgação do 

produto original do serviço de streaming. A problema do estudo se dá a partir da 

pergunta: como a Netflix utiliza o twitter como forma de humanizar a relação entre 

marca e consumidor? 

 O objetivo geral da pesquisa busca compreender a persona da marca Netflix 

na ambiência do twitter para o público brasileiro.  

 A partir de um alinhamento dos pontos de vista de autores referências nos 

temas discutidos, partiu-se para uma etapa de estudo de caso, baseado no 
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posicionamento da empresa no perfil @NetflixBrasil, na rede social twitter, como forma 

de exemplificar a utilização singular da teoria por parte da marca.   

 A estratégia paradoxal implementada pela marca é discutida e explorada a 

partir de um referencial teórico composto por leituras como: Marketing 4.0 - Philip 

Kotler, A hora da geração digital - Don Tapscott, A bíblia do marketing digital -  Cláudio 

Torres, Tribos - Seth Godin, Marketing de conteúdo – a moeda do século XXI, de 

Rafael Rez, O herói e o fora da lei -  Margaret Mark e Carol S. Pearson, entre outras 

referências abordadas ao longo do trabalho.  

 Propõe-se, assim, ao final da pesquisa, relacionar os conceitos e os métodos 

de comunicação no ambiente digital, com percepções obtidas através do referencial 

bibliográfico e do estudo de caso, elucidar a estratégia comunicativa e paradoxal 

utilizada pela Netflix no twitter como forma de humanizar a relação entre marca e 

consumidor. 
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2 NETFLIX, O CONTEXTO MERCADOLÓGICO E O NOVO CONSUMIDOR 

 

O avanço exponencial de múltiplas tecnologias e da convergência entre elas, 

ocorrido desde 1969, culminou na era digital. A tecnologia permeia vários aspectos da 

vida, transformando as atividades desenvolvidas pelos indivíduos, os instrumentos de 

trabalho, os meios de comunicação e, consequentemente, o comportamento social. 

 É nesse cenário tecnológico que a marca Netflix está inserida. Sinônimo de 

inovação e criatividade, suas estratégias de gestão e marketing são reflexos do novo 

modelo de comunicação e, principalmente, de um novo perfil de consumidor 

característico da era digital.  

 

2.1 Dos DVDs ao streaming: a Netflix em uma perspectiva de evolução 

 

A Netflix é uma empresa estadunidense que oferece, via online streaming1, 

conteúdos audiovisuais como filmes, séries e documentários on demand2, que podem 

ser assistidos através de seu site ou aplicativo em diferentes plataformas, como 

computadores, smartphones, tablets e aparelhos de televisão. O serviço está 

disponível em mais de 190 países, com exceção da China, Crimeia, Coréia do Norte 

e Síria. A assinatura é paga e com ela, o indivíduo pode escolher consumir qualquer 

produto audiovisual oferecido pela plataforma, independente das grades de 

programação, da hora e do lugar, desde que esteja conectado à internet.  

A empresa foi fundada em 1997, por Reed Hastings e Marc Randolph, tendo 

sua sede localizada na Califórnia (NETFLIX MEDIA CENTER, 2014), onde alugava e 

vendia Digital Versatile Discs (DVDs) pela internet. Segundo Ojer e Capapé (2013), 

os DVDs apresentavam pequeno peso e tamanho, o que permitiu que fossem 

enviados via correio, o que até então não ocorria, uma vez que as fitas de 

videocassete, mais populares na época, eram pesadas e isso impedia seu envio pelos 

correios. Contudo, os DVDs ainda eram novidade e a empresa tinha locadoras 

                                                           
1 A tecnologia streaming é uma forma de transmissão instantânea de dados de áudio e vídeo através de 

redes: “por meio do serviço, é possível assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de fazer 
download, o que torna mais rápido o acesso aos conteúdos online” (COUTINHO, 2013). 

2 Trata-se de um sistema pelo qual o assinante escolhe, de uma lista grande, qual produto audiovisual            
assistirá através de um computador ou uma TV interativa. 
 
 
. 
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famosas e consolidadas como concorrentes, como a Blockbuster que foi líder de 

mercado nos Estados Unidos e teve sua presença garantida no mundo todo.  

 Figura 1 – Serviço de locadora  

 
 Fonte: Google3 

Ojer e Capapé (2013) destacam que uma das novidades oferecidas pela Netflix, 

em 1999, foi a construção de um sistema que permitia que os usuários alugassem os 

DVDs mensalmente, e não por unidade, sem que houvesse multas em caso de atraso 

ou datas limite. A Netflix atraiu um grande número de assinantes ao firmar parcerias 

com empresas como a Columbia Film Studios e a Warner Brothers, o que aumentou 

significativamente o catálogo de conteúdos oferecidos. A facilidade para a realização 

de tal contrato se deu, segundo Ojer e Capapé (2013), ao fato que a Netflix era vista, 

até então, como uma empesa pequena, que não representava qualquer ameaça aos 

grandes estúdios, e eles viam nela uma fonte de renda extra e um meio de 

popularização de suas produções. 

Em 2007, foi lançado o online streaming da Netflix, que possibilitava a 

visualização de filmes e séries pelo computador, o que acarretou uma redução da 

dependência dos DVDs e dos serviços de correios estadunidenses. Essa oferta online 

revolucionou a forma que o conteúdo chegava a casa dos assinantes, e o serviço on 

demand libertou o consumidor das grades de programação. Segundo Reed Hastings, 

                                                           
3 Disponível em: https://abc30.com/business/inside-the-last-blockbuster-video-on-earth/5205242/. 

Acesso em: 1 set 2019.  
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um dos fundadores da empresa, até em 2030 o mundo já será palco de inúmeras 

plataformas sob demanda e serviços como a Netflix terão uma oferta tão grande de 

conteúdo, que pagar por uma televisão a cabo será inimaginável. 

   Figura 2 – Página inicial do streaming Netflix   

 
  Fonte: Print Screen Netflix Browse 

Segundo Jost (2007), a emissão de programas audiovisuais ofertadas por 

grade de programação feita por canais de televisão pode ser compreendida de duas 

formas distintas: programação vertical e programação horizontal. A programação 

vertical diz respeito a uma lógica semanal, em que a emissão dos programas varia de 

acordo com o dia da semana, já a programação horizontal consiste na apresentação 

de um programa cotidianamente, em uma mesma faixa horária. Ambas estratégias 

correspondem a uma tentativa das emissoras de criarem uma identidade e, assim, se 

aproximarem dos telespectadores. Nesse sentido, segundo o autor, para que essas 

estratégias funcionem, se faz necessário atrair o público para a frente da TV em 

horários específicos. Isso muda com o serviço online on demand, já que o produto 

está sempre à disposição, oferecendo mais liberdade aos consumidores. 

A Netflix rompe com o método tradicional, uma vez que não se prende a um 
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determinado horário para atingir um público específico. Assim, a marca foge da lógica 

da programação horizontal, já que seus conteúdos não dependem do fator temporal 

para serem consumidos. Além disso, ela também rompe com a noção da programação 

vertical ao disponibilizar os produtos de uma só vez, e não uma vez por semana. Tal 

estratégia condiz com algo que a empresa sempre buscou fazer: oferecer produtos 

audiovisuais on demand para serem visualizados quando e como o consumidor 

preferir. Segundo Rosenbaum (2013), a disponibilização das temporadas inteiras das 

séries tem como base uma tendência crescente, comprovada por dados da Netflix, 

dos assinantes assistirem a vários episódios de uma só vez, também conhecida como 

binge watching. 

Em 2013, a Netflix passou a produzir conteúdo original. Para Block (2012), foi 

nessa produção que a empresa enxergou uma forma de aumentar o número de 

assinantes e, principalmente, gerar lealdade entre sua marca e os consumidores. A 

mudança permitiu à marca se estabelecer como uma produtora de conteúdo 

audiovisual, e não apenas reprodutora, que poderia ser substituída por outra 

plataforma de streaming que, por exemplo, oferecesse um serviço mais barato. A 

Netflix desenvolveu séries como House Of Cards, Orange Is The New Black, 

LilyHammer, Hemlock Grove, Turbo FAST e diversas outras, atendendo a diferentes 

públicos.  

A Netflix possibilita uma maior autonomia criativa aos produtores das séries 

originais da empresa, o que acaba gerando uma grande inovação em termos de 

conteúdo. Segundo Rose (2014), há uma liberdade garantida aos roteiristas e 

diretores, ainda que de acordo com os termos de responsabilidade e política da 

empresa. Assim, a marca fomenta a criatividade e inovação ao passo garante a 

qualidade de seus produtos a partir de uma submissão das produções às normas da 

empresa. Para Coyle (2012), os serviços online oferecem produtos que dificilmente 

conseguiriam se sustentar de outra maneira a audiências de nichos específicos. 

Nesse sentido, a Netflix pode atingir públicos específicos com seus conteúdos, 

originais ou não. A preocupação da marca não é oferecer uma única produção 

audiovisual que agrade todos os públicos, mas encontrar audiências específicas para 

conteúdos específicos. Segundo Block (2012), o chefe de conteúdo da marca Netflix 

afirma que a empresa busca encontrar a série perfeita para uma determinada 

audiência.  
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Figura 3: Netflix Originals 

 
              Fonte: Print Screen Netflix Browse 

Além do conteúdo reproduzido e produzido na plataforma, a Netflix possui uma 

presença atuante nas redes sociais. A marca tem perfil no Facebook, Instagram e 

Twitter, nos quais desenvolve inúmeras ações de marketing digital e está em 

frequente contato com o público, através de comentários, opiniões e sugestões. No 

Brasil, o serviço de streaming conta com mais de 61 milhões de curtidas4 em sua 

página no Facebook, 14 milhões e 600 mil seguidores no Instagram5 e 7 milhões e 

300 mil followers no Twitter6. 

 

2.1.1 A presença da Netflix no Twitter 

  

 Apesar de caracterizar a rede social com o menor número de seguidores dentre 

os perfis da empresa, o Twitter é uma das principais plataformas de comunicação da 

Netflix. Pela sensação de proximidade e descontração que a rede social em específico 

proporciona, ela passa a ser uma fonte de contato frequente e direto com o público, 

fomentando um relacionamento que pode levar ao engajamento e à fidelização de 

                                                           
4 Disponível em: https://www.facebook.com/netflixbrasil/. Acesso em: 2 out 2019 
5 Disponível em: https://www.instagram.com/netflixbrasil/. Acesso em: 2 out 2019 
6 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil. Acesso em: 2 out 2019 
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suas audiências. 

O Twitter é uma rede social fundada em 2006 pela Obvious Corporation, nos 

Estados Unidos. O nome e a ideia foram inspirados em um pássaro que emite um som 

estridente como forma de informar os demais pássaros sobre a sua localização e o 

que está fazendo no momento: “O Twitter é um misto de rede social, blog e ferramenta 

de comunicação, que permite que os usuários enviem atualizações pessoais sobre 

onde estão e o que estão fazendo” (TORRES, 2009, p. 149). A intenção é manter os 

indivíduos que compõem seu círculo social atualizados, a partir de uma resposta a 

uma simples pergunta: “O que está acontecendo”, que contenha até 280 caracteres. 

Tal resposta é conhecida por “tweet”. Para Torres (2009), essa ação tem sido 

chamada de micro blogging, visto que se assemelha ao processo de escrever nos 

blogs, que rapidamente foi descoberto por jornalistas, blogueiros, escritores e 

profissionais de diferentes áreas, como forma de atualizar informações 

frequentemente com fotos, vídeos e links.  

Segundo Godin (2018), o Twitter funciona praticamente como o envio de 

mensagens instantâneas, dada sua simplicidade e o tamanho de seu conteúdo. O que 

os diferencia, no entanto, é que aquilo que é postado no twitter pode ser visto por 

todos aqueles que seguem, ou não, o perfil em questão. Tendo, assim, um maior 

alcance e uma menor personalização que as mensagens instantâneas. É nessa 

rapidez de atualização que reside, segundo Torres (2009), uma das principais 

vantagens dessa rede social:  

No final, o Twitter virou um grande blog coletivo, atualizado por dispositivos 
móveis e que permite que você siga informações de modo quase online. No 
Twitter você pode encontrar perfis de pessoas que falam constantemente o 
que estão fazendo, serviços de notícias e informações de agências de 
notícias e tweets de blogueiros que reproduzem pequenos trechos de seus 
posts, além de comunidades que divulgam informações sobre suas causas. 
(TORRES, 2009, p. 150). 

No sentido das construções sociais estabelecidas pelos usuários dentro da 

rede, Recuero (2011) aponta que o acesso a informação possibilitado pelo Twitter 

contribui diretamente para a formação do seu valor. As conexões existentes nessa 

rede social não significam, necessariamente, uma conexão baseada na interação 

entre os participantes: “[...] o número de trocas e conversações que aconteciam no 

sistema eram muito pequenos em comparação com o número de seguidores e 

seguidos” (HUBERMAN; ROMERO; WU, 2009 apud RECUERO, 2011, p.7). Assim, 

seguir alguém no Twitter significa ter acesso à informação fornecida por ele, sem 
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qualquer custo, uma vez que não é indispensável uma interação como forma de 

manter o laço social.  

Torres (2009) sugere pensar o Twitter como uma mídia para a difusão do 

conteúdo da marca, ou seja, mais um elemento na estratégia do marketing de 

conteúdo: Além de poder utilizar dessa rede para atrair pessoas para o blog da 

empresa, a partir da divulgação de links ou trechos de artigos, existe a possibilidade 

de publicar outras informações que atraiam as pessoas para o conteúdo produzido 

pela empresa, como por exemplo, sua participação em eventos, causas que apoia, 

parceiros que integram a organização, etc. Assim, as pessoas interessadas no 

assunto, podem seguir o perfil da empresa em busca de mais informações e acabar 

se vinculando com o produto e a marca. O autor destaca formas de integrar a 

comunicação da empresa através da rede social Twitter: 

Sua estratégia de marketing de mídias sociais inclui o Twitter; Seu marketing 
de conteúdo gera tweets que atraem mais seguidores; O resumo de sua 
newsletter gera tweets, e novos cadastros entram em seu email-marketing; 
Você usa a busca do Twitter para complementar suas pesquisas online; É 
possível complementar sua publicidade online com promoções criativas para 
seus seguidores. Isso também atrai mais seguidores. E com toda essa rede 
de seguidores fica mais fácil criar campanhas de marketing. (TORRES, 2009, 
p. 164).                       

O Twitter, para Torres (2009), pode ser visto como um suporte a quase todas 

as ações de marketing digital, integrando todas elas com criatividade. Cabe às marcas 

usufruírem da melhor forma, de todas as possibilidades oferecidas por essa rede 

social e pelos atores que a compõem.        

 Ao acessar o perfil da Netflix no Twitter, é possível perceber que a marca realiza 

postagens que englobam os diversos aspectos de suas produções, como a divulgação 

de vídeos promocionais, teasers, imagens, lançamento de novos produtos ou trechos 

de mensagens e entrevistas de atores inseridos nas produções. No entanto, nota-se 

que a marca busca se nutrir de referências externas para oferecer uma comunicação 

original, alinhada com o contexto momentâneo da internet e com a cultura pop, além 

de uma linguagem memética7, característica da própria rede social. 

 Assim, o conteúdo das postagens consiste na união entre as produções da 

marca e referências externas, o que usualmente requer um conhecimento prévio dos 

                                                           
7 Meme - Os memes, sob o olhar da conectividade, pode ser considerada uma evolução dos                    

chamados emoticons, “nome dado a uma sequência de caracteres tipográficos ou umas imagens   
simbólicas, que representam o rosto humano e expressam as emoções dos participantes no processo    
de comunicação” (JABLONKA, 2012, p. 111). 
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assuntos abordados. É nesse sentido que o engajamento do público é promovido, 

uma vez que ele pode ter sua curiosidade despertada e ser incitado a buscar mais 

informações, além de comentar, divulgar e compartilhar suas próprias experiências e 

opiniões acerca dos temas. Nesse sentido, o twitter integra quase todas as ações de 

marketing digital da empresa, estando presente na divulgação de seus produtos e na 

interação direta com o público dos mesmos. 

A atuação personalizada da Netflix, sua forma de interagir com o consumidor, 

as estratégias de funcionamento da marca, como o formato de disponibilização e 

divulgação dos conteúdos e o próprio serviço de streaming, constituem um reflexo das 

mudanças pelas quais a sociedade vem enfrentando frente ao avanço da tecnologia. 

Considerar o contexto social e mercadológico no qual a marca está inserida se faz 

essencial para analisar e compreender suas estratégias de gestão.  

 

2.2 A Mudança No Fluxo da Comunicação e o Novo Consumidor 

 

O advento da internet, em 1969, revolucionou o fluxo da comunicação. Partindo 

de um modelo tradicional que contava com meios massivos de emissão e recepção 

no formato um para todos, a comunicação atual apresenta um caráter essencialmente 

participativo. O receptor não mais é visto como um ser passivo que apenas recebe e 

assimila a mensagem que lhe é enviada através das mídias, ele detém voz, poder e 

ação, e encontra nas redes sociais um palco propício para o compartilhamento de 

suas opiniões, gostos e experiências.  

Nesse sentido, o contexto mercadológico também sofre grandes 

transformações. Kotler (2017) pontua que o surgimento da conectividade abalou 

importantes pressupostos sobre o consumidor, o produto e a gestão de marca, uma 

vez que reduziu os custos de interação entre as empresas, os funcionários, os clientes 

e demais partes envolvidas. Para Torres (2009), no entanto, a maior mudança trazida 

pela internet para o consumidor é o acesso praticamente instantâneo às informações 

sobre as marcas, produtos e serviços. Não há mais tamanha necessidade de se 

comunicar diretamente com o fabricante, acionar o serviço de atendimento ao 

consumidor ou até mesmo retornar à loja com o produto, praticamente tudo o que 

deseja saber está ali, em suas mãos. Assim, uma vez que as marcas se veem diante 

de possíveis novos cenários de atuação, interação e, principalmente, novos 
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comportamentos dos indivíduos que também são consumidores, abordagens 

atualizadas do marketing, com o foco no âmbito digital, se fazem necessárias. 

Compreendendo a conectividade em sua noção básica, na qual a internet 

funciona apenas como um instrumento de comunicação, a relação entre clientes e 

marcas pode, nesse novo cenário, ser estabelecida em diversos pontos de contato. 

Entretanto, uma vez que os consumidores valorizam o alto envolvimento ao interagir 

com as marcas, não só importa a extensão da conectividade, como também sua 

profundidade. Segundo Kotler (2017, p.12), “em um mundo altamente tecnológico, as 

pessoas anseiam por um envolvimento profundo. Quanto mais sociais somos, mais 

queremos coisas sob medidas para nós”. Portanto, cada mínima experiência do 

indivíduo com a marca deve ser levada em consideração.  

Vale ressaltar que, para Kotler (2017), o marketing tradicional ainda integra 

grande do processo de compra do consumidor. Para o autor, ele é responsável por 

promover a consciência e o interesse, em um estágio inicial de interação entre marca 

e consumidor. Mas, à medida em que o diálogo avança e surge a necessidade de um 

relacionamento mais próximo com as empresas, cresce a importância do marketing 

digital. Nesse sentido, Kotler (2017) afirma que o cenário mercadológico atual pode 

ser entendido como uma mescla entre o marketing tradicional e o marketing digital. 

Ambos devem coexistir e se complementar, com o único objetivo de fornecer uma boa 

experiência de compra ao consumidor. 

Diante de um mercado cada vez mais abrangente e um consumidor imerso no 

universo digital e aberto às interações que a rede possibilita, as preocupações das 

empresas com o futuro de suas marcas se intensificam. Kotler (2017) ressalta que, 

para que consigam se destacar em meio à multidão e, mais importante, chamar a 

atenção dos consumidores frente a tantos concorrentes com promessas publicitárias 

divinas, as empresas deveriam mapear toda trajetória do consumidor até a compra, 

compreender os pontos de contato dele com a marca, fortalecendo sua presença 

naqueles que são cruciais, além de adotar uma forte diferenciação. Para tanto, se faz 

necessário compreender algumas mudanças que o consumidor, e a sociedade 

enfrentaram e continuam enfrentando.  

Segundo Kotler (2017), o mercado tem se tornado cada vez mais inclusivo: as 

mídias sociais eliminam barreiras geográficas e demográficas, facilitando a interação 

entre os indivíduos e entre empresas e clientes. A conectividade permite que essa 
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última interação seja estabelecida em mais pontos de contato, contudo, somente 

interagir com esses indivíduos não é suficiente para estabelecer um relacionamento 

entre eles e a marca. É recomendável que a marca leve em conta cada mínima 

experiência do consumidor, a fim de construir uma relação de confiança com ele. 

Nesse novo cenário, os consumidores estão optando por uma comunicação mais 

direta e pessoal com as marcas, baseada na confiança que têm nelas. Nesse sentido, 

Kotler (2017) afirma que a confiança, para o consumidor, não é mais horizontal, e sim 

vertical: 

No passado, os consumidores eram facilmente influenciados por campanhas 
de marketing. Eles também buscavam e ouviam autoridades e especialistas. 
Entretanto, pesquisas recentes mostram que a maioria dos consumidores 
acredita mais no fator social (amigos, família, seguidores do Facebook e do 
Twitter) do que nas comunicações de marketing. A maioria pede conselhos a 
estranhos nas mídias sociais e confia neles mais do que nas opiniões 
advindas da publicidade. (KOTLER, 2017, p. 27). 

Por estarem cada vez mais atentos à credibilidade das promessas de 

marketing, os consumidores acabam retornando aos seus próprios círculos sociais, 

depositando neles total confiança para fazer avaliações e julgar o valor das marcas. 

Kotler (2017) destaca que esse movimento indica que o processo de compra está se 

tornando mais social do que nunca. 

Nesse contexto, o papel do marketing, para Kotler (2017), consiste em conduzir 

os clientes, por meio de uma comunicação cada vez mais pessoal e direcionada, por 

toda jornada de compra, desde o estágio de conhecimento da marca até se tornarem 

advogados e defensores dela. No entanto, vale ressaltar que tal relação deve ser 

estabelecida de forma natural, o que apenas as marcas que são verdadeiras durante 

todo esse processo conseguem fazer. Uma defesa forçada não se sustenta em um 

cenário no qual os consumidores deixam de ser alvos passivos para se tornarem seres 

ativos e críticos, que expressam e compartilham cada sentimento que possuem a 

respeito da marca com seus círculos sociais.  

Tapscott (2010) afirma que a integridade da marca passou a ser um pilar da 

lealdade dos consumidores, que procuram marcas nas quais confiam e se identificam. 

Uma vez que as ferramentas digitais romperam as camadas de isolamento que existia 

entre empresas e consumidores, é cada vez mais importante para as empresas agir 

com integridade. Para Torres (2009), as redes sociais e demais tecnologias e suas 

aplicações, como os fóruns, blogs e ferramentas de busca, permitiram que o 

consumidor assumisse o controle, a produção e o consumo da informação, o que 
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antes se restringia apenas a grandes empresas. Contudo, segundo o autor, esse não 

foi um processo linear: “Não houve um princípio, uma grande descoberta ou um 

empresário com um grande negócio. Os internautas começaram a se agrupar, a ter 

ideias, a produzir toda espécie de conteúdo e aplicações” (TORRES, 2009, p.24).  

Antes de se inserirem no mercado digital e nessas novas relações e/ou 

adotarem qualquer transformação em suas posturas, as marcas devem compreender 

a fundo a natureza dos consumidores nele inseridos. Segundo Tapscott (2010), além 

dos demais públicos, as marcas devem voltar, com afinco, seus olhares para a 

chamada geração internet que, para ele, caracteriza o perfil do novo consumidor com 

o qual elas têm de lidar. A geração internet compreende os indivíduos que nasceram 

de janeiro de 1977 a janeiro de 1997, em meio a ascensão dos computadores, da 

internet e de outras tecnologias digitais (TAPSCOTT, 2010). Para o autor, a geração 

internet possui, desde a infância, a conectividade ao seu alcance: as crianças dessa 

geração nasceram com a tecnologia e, portanto, apenas a assimilaram, diferente das 

gerações anteriores que tiveram de se adaptar a ela. Assim, inserida em uma 

realidade distinta, essa geração está forçando as empresas a reescreverem suas 

regras tradicionais de marketing.  

O modelo unidirecional da comunicação publicitária é algo do passado. Para 

Tapscott (2010), os jovens da chamada geração internet constituem um novo tipo de 

consumidor que mesmo não sendo indiferente à força da publicidade, é mais propenso 

a filtrar informações, bloquear publicidades não solicitadas, comparar propostas entre 

empresas distintas, além de analisar inúmeras fontes para descobrir a verdade por 

trás da mensagem. Isso se dá pelo fato de que esse novo consumidor foi imerso em 

um modelo bidirecional de comunicação desde a sua infância. Torres afirma que 

através do compartilhamento de suas experiências e opiniões, o consumidor dessa 

geração transformou a própria internet:  

A internet deixou de ser a terra das corporações.com, a rede de 
computadores, o repositório de informações, como uma grande biblioteca. A 
internet se transformou, pela ação do próprio consumidor, em uma rede de 
pessoas, uma mistura de escola, parque de diversões e festa, algo como uma 
grande colmeia. (TORRES, 2009, p.25). 

 A geração internet está modificando a própria internet, constituindo um novo 

modelo consumidor e, consequentemente, transformando a publicidade e o marketing. 

Tapscott (2010) discorre sobre oito normas que, segundo ele, estruturam o 

comportamento desses novos consumidores e, consequentemente, anunciam 
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mudanças no próprio marketing. Para o autor, o trajeto do consumidor até a compra 

avança com base na customização, investigação, velocidade, entretenimento, 

colaboração e integridade.  

Segundo Tapscott (2010), os jovens da geração internet valorizam a variedade 

ao escolher um produto para consumirem, quanto mais opções, melhor; adoram 

customizar novos produtos, visando a exclusividade; investigam on-line antes de 

adquirirem o produto na loja; esperam das empresas a mesma velocidade, clareza e 

simplicidade que adotam ao falarem com amigos na internet; procuram produtos com 

os quais possam se divertir; gostam de empresas que valorizam suas opiniões, uma 

vez que acreditam oferecer ideias úteis para o aprimoramento do produto ou serviço, 

além de estarem dispostos a fornecer detalhes de suas vidas, visando uma 

personalização; buscam empresas que cumprem promessas e satisfaçam suas 

expectativas.  

Em consonância com esse pensamento, Torres (2009) afirma que o 

consumidor, quando conectado à internet, possui três necessidades básicas: 

informação, diversão e relacionamento. Cada vez que necessita de informação, o 

consumidor recorre automaticamente às ferramentas de busca, por reconhecer que a 

internet funciona como uma grande fonte de informações. Na busca por diversão, o 

consumidor recorre aos jogos on-line, aos serviços de streaming, às próprias redes 

sociais, ao Youtube, dentre outras opções de entretenimento. Ao buscar 

relacionamentos, o consumidor, segundo Torres (2009), apresenta dois tipos de 

atividades: a comunicação instantânea e as redes sociais. Os serviços de mensagem, 

como o Whatsapp, consistem em um fenômeno muito forte e são utilizados 

atualmente, praticamente em substituição ao telefone. Já as redes sociais, por serem 

essencialmente colaborativas, criam para o consumidor uma agradável sensação de 

proximidade com os demais, graças às comunidades nelas formadas e 

relacionamentos nelas construídos ou reforçados.  

Para Kotler (2017), os consumidores atuais estão se tornando cada vez mais 

dependente das opiniões dos outros. Na maioria dos casos, essas opiniões 

sobrepõem as comunicações de marketing e até mesmo a preferência pessoal. O 

motivo, segundo o autor, é nada menos que a própria internet. Mídias sociais como o 

Instagram, o Facebook e o Twitter possibilitam que os usuários mostrem e 

compartilhem suas experiências enquanto clientes, inspirando outros consumidores a 
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buscarem uma experiência semelhante. Nesse sentido, Tapscott (2010) destaca que 

os jovens da Geração Internet utilizam as redes sociais para saber o que seus amigos 

e demais pessoas do seu círculo de interesse estão comprando. 

As redes sociais constituem o principal cenário no qual os jovens da geração 

Internet se comunicam, se mantêm informados sobre conhecidos e desconhecidos e 

fazem novas amizades. O compartilhamento de opiniões, gostos e experiências 

facilitam a aproximação daqueles que se consideram semelhantes, assim, através de 

uma conexão que leva a outra conexão, e a outra, as comunidades são formadas nas 

redes sociais: “chamo essas redes de comunicação e os relacionamentos por ela 

fomentados de “redes de influência”. Para a Geração Internet, é aí onde a influência 

realmente está, nessas redes de amigos e conhecidos” (TAPSCOTT, 2010, pg.232).   

De certa forma, essas redes não são completamente novas. Os seres humanos 

sempre criaram grupos baseados em interesses, impactando e sendo impactados 

pelas práticas, não só de consumo, uns dos outros. Seth Godin (2018) afirma que os 

indivíduos têm necessidade de pertencer. Fazer parte de um grupo, contribuir e se 

beneficiar daqueles que compartilham uma mesma opinião, se trata de um mecanismo 

humano de sobrevivência. Para o autor, essa é a premissa para a formação do que 

ele chama de tribos:  

uma tribo é um grupo de pessoas conectadas a um líder, e conectadas a uma 
ideia. Por milhões de anos, os seres humanos têm feito parte de uma tribo ou 
outra. Um grupo precisa de apenas duas coisas para ser uma tribo: um 
interesse em comum e uma forma de se comunicar (GODIN, 2018, p.10). 

As tribos sempre existiram, os homens sempre influenciaram e foram 

influenciados pelas ações do grupo, o que a internet fez, no entanto, foi diluir os limites 

dessa influência. Para Seth Godin (2018), a geografia desempenhava um papel 

importante na formação das tribos, uma vez que a proximidade se fazia necessária, 

agora, a internet rompeu com essa realidade: “antes da internet, coordenar e liderar 

uma tribo era difícil. Era difícil espalhar uma mensagem, difícil coordenar ações e difícil 

crescer rapidamente” (GODIN, 2018, p. 14). Hoje, em 2019, fazer parte de uma tribo 

tomou outra proporção, graças às as redes sociais: As novas tecnologias conectam, 

diferenciam e ampliam as tribos. Agora existem tribos improváveis, que jamais teriam 

existido antes, tribos grandes, pequenas, influentes, horizontais e verticais. Contudo, 

Godin (2018) ressalva que o verdadeiro poder das tribos são as pessoas que a 

compõem. A internet é apenas uma ferramenta, uma maneira fácil de viabilizar táticas.  

Kotler (2017) evidencia que existem formas distintas de se conectar 
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socialmente na internet, sendo as redes sociais e os serviços de mensagens 

instantâneas os mais populares. Usualmente, as relações nessas plataformas 

começam com uma conexão entre dois indivíduos que se conhecem e confiam um no 

outro. Tal conexão inicial criará um vínculo entre as redes de amigos e conhecidos 

dessas duas pessoas, resultando em uma conexão de muitos indivíduos que antes 

não tinham qualquer tipo de relação, mas que a partir da união dessas tribos podem 

conhecer novas pessoas e acabar formando novas tribos. Nesse sentido, as 

comunidades na internet costumam crescer exponencialmente, por ser uma rede de 

muitos para muitos, baseada em relacionamentos de um para um. Assim, se tornam 

uma das formas mais fortes de comunidade.  

Tais comunidades são formadas, naturalmente, dentro de fronteiras que os 

próprios consumidores determinam e englobam pessoas com relações baseadas em 

interesses comuns e na confiança que depositam umas nas outras, assim, acessá-las 

é uma tarefa cada vez mais desafiadora: “as comunidades estão imunes a spams e 

às propagandas irrelevantes e até rejeitarão a tentativa de uma empresa de invadir 

essas redes de relacionamento” (KOTLER, 2017, p.64). Assim, para se envolver 

efetivamente com os consumidores inseridos em comunidades, as empresas 

precisam pedir permissão. É o que Seth Godin (2000) chama de marketing de 

permissão, trata-se de solicitar o consentimento prévio aos indivíduos para enviar 

mensagens de marketing. Segundo o autor, os profissionais de marketing devem obter 

o direito de enviar tais mensagens antecipadas, relevantes e pessoais para àqueles 

que de fato querem recebê-las. Em consonância a essa ideia, Torres (2009) afirma 

que, de forma geral, se o consumidor se sentir invadido, ele provavelmente vai reagir 

de forma negativa, expondo sua insatisfação para outras pessoas ou até mesmo 

reportando a empresa.  

Se inserir nas comunidades virtuais é algo relativamente complexo para as 

marcas, causar uma boa impressão e construir um bom relacionamento com as 

pessoas nelas inseridas elas, também. Segundo Tapscott (2010), estar presente 

nessas comunidades significa para o jovem da Geração Internet, mais amigos para 

influenciar e um número maior de pessoas a serem alcançadas. Para o autor, nas 

condições certas, eles podem disseminar uma informação positiva ou negativa acerca 

de uma causa política, produto ou serviço com a velocidade de um incêndio. O 

marketing boca a boca, no contexto das redes sociais, tomou uma proporção 
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gigantesca, o que pode ser favorável ou um completo desastre para as marcas.  

Kotler (2017) sugere pensar a conversa entre consumidores como uma forma 

de alavancagem, se tratando de um meio de baixo custo para aumentar a consciência 

de marca dos indivíduos. O problema é que essa conversa é livre, o que significa altos 

riscos, uma vez que as empresas não conseguem controlar diretamente seu teor. 

Portanto, nem mesmo as melhores marcas do mundo podem viver somente de 

conversas de consumidores, sendo a publicidade uma forma de elas influenciarem, 

de fora, a direção da conversa. Essa integração pode ocorrer da seguinte forma:  

A internet, em essência, permite que uma mensagem se propague muito 
rapidamente e com credibilidade. Afinal, é um amigo meu, enviando uma 
mensagem, dizendo para eu ler sobre um assunto. Não há nada mais natural 
e orgânico que isso. Não há nada mais eficiente em termos de comunicação, 
do que sua mensagem transmitida pelas mãos de alguém que o consumidor 
conhece. Não estou dizendo que esse deve ser o único caminho. Afinal, 
publicidade é publicidade e você tem que atingir milhares ou milhões de 
pessoas, e principalmente seu público-alvo, mas com eficiência (TORRES, 
2009, p.36). 

Ter em mente que o boca-a-boca é uma das maiores forças da internet é 

indispensável. Reconhecer seu lado positivo e negativo também, assim como 

compreender o que essa força significa para a comunicação das marcas: “Ao 

contemplar o marketing boca a boca, as empresas deveriam tentar ao mesmo tempo 

encorajar o seu lado positivo e minimizar o negativo” (TAPSCOTT, 2010, p.247). 

Tapscott (2010) afirma que as empresas precisam perceber que não podem mais 

controlar rigidamente suas mensagens de marketing, e que estão cada vez mais à 

mercê das opiniões desses grupos de consumidores. Em resumo, segundo o autor, 

esses indivíduos que estão altamente familiarizados com as plataformas de interação 

online, que compartilham, comentam e participam de debates e discussões, acabaram 

se tornando verdadeiros influenciadores do pensar e do agir alheio. São, ao mesmo 

tempo, o que as marcas precisam e o que mais temem.     

 A medida em que a Geração Internet se manifesta a respeito de empresas e 

marcas, compartilhando online sua visão enquanto consumidor, as fontes de poder e 

autoridade se alteram nas redes sociais. Essas fontes têm uma capacidade 

surpreendente de influência, afastando, assim, a balança do poder de fontes mais 

tradicionais e reconhecidas. Tapscott (2010) traz a conceito de deslocamento de 

poder, o que diz respeito à transferência do poder dos produtores para os 

consumidores, como resultado da descentralização do conhecimento acarretada pela 

internet. Torres (2009) enxerga isso como uma mudança de paradigma proporcionada 
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pela conectividade. Para o autor, com a internet, não há mais separação entre 

produtor e consumidor e não há mais exclusividade de produção na mídia. Ela 

possibilitou algo que sempre foi desejado pelos consumidores: serem ouvidos. A mídia 

tradicional, seja a TV, o rádio ou o jornal, envolve uma interação mínima com o 

consumidor.     

Com internet, a realidade é outra: “Com os blogs, fóruns e redes sociais, as 

pessoas são a mídia e a notícia em seus grupos e querem manter essa sensação 

quando estão conversando com as empresas” (TORRES, 2009, pg. 36). Esse 

movimento culmina em um tipo específico de consumidor, que Tapscott chama de 

prosumers. Segundo ele, esse fenômeno é o que ocorre quando produtores e 

consumidores se fundem. Se trata da participação ativa dos clientes na criação de 

bens e serviços de maneira contínua, que surge graças à internet.  

E daí?, você pode dizer. Produtores e consumidores sempre foram o mesmo 
grupo de pessoas: produzimos coletivamente o valor que consumimos 
também coletivamente. O que diferencia o fenômeno dos prosumers é a 
eliminação da linha divisória entre produtores e consumidores em nível 
microeconômico. [...] A juventude de hoje trata o mundo como um lugar de 
criação, e não de consumo (TAPSCOTT, 2010, pg. 251). 

Uma segmentação feita pelas Forrester’s Social Technographics, em 2006, 

acerca dos usuários da internet é apresentada por Kotler (2017), e traz um panorama 

sobre os diferentes tipos de pessoas e comportamentos existentes na rede. Segundo 

essa segmentação, existe uma verdadeira hierarquia de usuários da internet, dividida 

entre os inativos, os espectadores (aqueles que leem e assistem a conteúdo on-line), 

os participantes (aqueles que mantêm e visitam páginas de mídias sociais), os 

coletores (aqueles que usam feeds RSS e acrescentam tags às páginas), os críticos 

(aqueles que compartilham avaliações e comentários on-line) e, finalmente, os 

criadores (aqueles que criam e publicam conteúdo on-line). 

Tapscott (2010), salienta que o fenômeno dos prosumers indica a manifestação 

de comunidades, baseadas em interesses comuns, que trabalham juntas para 

aprimorar um produto ou serviço ou para resolver um problema. Graças ao que o autor 

chama de democratização da tecnologia, as ferramentas de uso profissional estão 

acessíveis a qualquer pessoa que tenha habilidade e interesse de usá-las com a 

intenção de criar uma nova ideia, serviço ou objeto. Nesse sentido, esses clientes 

jovens não esperam um convite para colaborar com as marcas ou compartilhar 

informações, “em muitos casos, eles vão modificar a tecnologia e entrar por conta 

própria dentro da empresa, ou dar meia-volta e criar oportunidades para suas 
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concorrentes” (TAPSCOTT, 2010, pg. 254). 

Kotler (2017) aponta os jovens da geração internet como uma das apostas dos 

profissionais de marketing ao considerarem a possibilidade de conquistar defensores 

da marca, por exercerem bastante influência na era digital. Os clientes jovens podem 

ser lucrativos até mesmo para as marcas que não os veem como alvo primário, já que 

serão, em um futuro bem próximo, os clientes mais rentáveis. O autor cita algumas 

características que fazem os jovens capazes de influenciar todo o restante do 

mercado: Primeiro, eles são adotantes iniciais, ou seja, testam produtos novos e 

experimentam serviços inovadores que podem ser considerados arriscados demais 

para os segmentos mais velhos. Segundo, são definidores de tendências, são 

extremamente ágeis para identificar e seguir tendências tão diversificadas quanto os 

grupos que formam. Por fim, para Kotler, os jovens são agentes de mudança. Eles 

reagem mais rápido às transformações que estão ocorrendo no mundo, sendo os 

principais propulsores da mudança nele. Assim, segundo Kotler, caso uma empresa 

vise se estabelecer no mercado digital, apostar nos jovens consiste em uma estratégia 

indicada: “Todos esses papéis [...] levam à conclusão de que os jovens são a chave 

para a participação nas mentes. Se as marcas querem influenciar as mentes dos 

clientes no mercado, convencer os jovens é um passo importante” (KOTLER, 2017, 

pg.52).  

Diante de um consumidor jovem, informado, volúvel e cheio de opções, as 

abordagens tradicionais do marketing tornam-se obsoletas. Godin (2018) destaca que 

o marketing tradicional, o que ele chama de marketing de impulso, objetiva manter o 

status quo, o ambiente estável, ou seja, visa entregar produtos dentro da média para 

pessoas dentro da média, utilizando da previsibilidade e do corte de custos para visar 

lucros: “A coisa mais estável a se fazer é empurrar um produto padrão para uma 

audiência padrão se dar bem com descontos e distribuição” (GODIN, 2018, p.39). 

Além disso, Godin (2018) entende que com a conectividade, as estratégias de 

marketing se dividiram em duas categorias: A primeira reúne aquelas que visam 

apenas espalhar a palavra e alcançar todos os tipos de tribos, permitindo a conexão 

entre elas. A segunda, engloba as estratégias de marketing pensadas como forma de 

unificar as organizações e espalhar as mensagens da marca dentro de uma tribo 

específica.  

Assim, as marcas que buscam se diferenciar no mercado, para Godin (2018), 
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devem ter seu foco voltado justamente para o segundo tipo de marketing, uma vez 

que se mostra mais assertivo e facilita a construção do relacionamento com o cliente. 

Para tanto, novas estratégias de marketing surgiram como resultado às mudanças no 

perfil do consumidor, e estão sendo cada vez mais utilizadas pelas marcas como 

forma de se diferenciar no mercado, se conectar com os consumidores e garantir o 

futuro de seus negócios. 
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3 HUMANIZAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 

 

Diante de um novo cenário mercadológico e um novo perfil do consumidor, é 

perceptível que a dificuldade para as marcas se destacarem aumenta a cada dia. 

Tapscott (2010) sugere que concretizar uma experiência atraente para esse novo 

perfil de cliente requer que tudo seja repensado, desde a criação de valor até as 

plataformas de distribuição do produto ou serviço. 

Nesse sentido, a humanização surge como uma das estratégias de 

diferenciação das marcas e aproximação entre elas e os consumidores. A adoção de 

traços humanos pelas marcas e a consequente criação de personas para representá-

las, infere uma tentativa das empresas de adaptar suas comunicações a esse novo 

consumidor informado e que detém voz e poder.  

 

3.1 Marcas Humanas 

 

Como forma de oferecer uma experiência atrativa, as marcas buscam adotar 

estratégias para que consigam se destacam em meio a concorrência, além de 

solucionar problemas que possam interferir no interesse dos consumidores por elas. 

Kotler (2017) indica alguns dos métodos que as marcas podem utilizar com esse 

objetivo. O primeiro diz respeito a aumentar a atração: É recomendável que a marca 

apresente uma diferenciação autêntica para que se torne fortemente atraente entre as 

demais. Os consumidores podem se sentir atraídos por marcas que apresentam fortes 

valores sociais e ambientais, ou por aquelas que oferecem experiências e 

representam verdadeiros estilos de vida, ou até mesmo por marcas especialistas na 

personalização de produtos.  

O segundo método, para Kotler (2017), consiste em otimizar a curiosidade dos 

consumidores. No marketing, despertar a curiosidade no cliente diz respeito a fornecer 

aos consumidores uma informação muito atraente, mas sem revelar demais, para que 

assim ele se interesse pela a marca e busque mais informações a respeito dela, por 

conta própria. O marketing de conteúdo é uma das abordagens do marketing que visa 

despertar essa curiosidade no consumidor e consiste, segundo Kotler (2017), em criar 

e distribuir um conteúdo que esteja associado à marca e, ao mesmo tempo, seja 

relevante para a vida de quem o consome. 
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O terceiro método diz respeito ao aumento do compromisso: Depois de atrair e 

convencer o consumidor, é pertinente que os profissionais de marketing se assegurem 

de que ele irá de fato comprar e usar sua marca. Não se trata apenas de oferecer 

muitas opções de contato para o consumidor, mas “fornecer uma experiência contínua 

à medida que eles passam de um canal para o outro” (KOTLER, 2017, p.108). 

O último método indicado por Kotler (2017) a ser adotado pelas marcas que 

buscam se destacar no mercado consiste em aumentar a afinidade: Considerar o 

relacionamento a longo prazo com o consumidor é algo a ser valorizado pelas marcas 

que visam conquistar defensores. Nesse sentido, a experiência pós-compra precisa 

ser melhorada. É essa satisfação do consumo, após a venda, que potencializa o 

engajamento do cliente. 

Evidencia-se que cada uma dessas estratégias a serem adotas pelas marcas 

como forma de crescer no meio digital, tem os consumidores como principais atores 

do mercado. Assim, segundo Kotler (2017), as marcas não podem se esquecer do 

lado humano, que é claramente manifestado na era da conectividade. Centrar a 

comunicação das marcas no próprio consumidor, valorizando cada aspecto de sua 

humanidade, é o que Kotler (2017) chama de marketing centrado no ser humano: 

No marketing centrado no ser humano, os profissionais de marketing 
abordam os consumidores como seres humanos integrais, com mente, 
coração e espírito. Os responsáveis pelo marketing preenchem não apenas 
as necessidades funcionais e emocionais dos consumidores, mas também 
abordam suas ansiedades e seus desejos latentes (KOTLER, 2017, p.134).  

Para o autor, a medida em que o mercado se torna cada vez mais digital, a 

centralidade humana ganha maior importância: “Nesse contexto, os consumidores se 

tornarão mais ansiosos do que nunca ao buscar subconscientemente suas 

identidades, indagando ‘o que significa ser humano em um mundo digital’”. (KOTLER, 

2017, p.134). Nesse sentido, é indicado que o marketing centrado no ser humano seja 

ainda mais adotado pelos profissionais da área. Se os consumidores buscam relações 

humanas, as marcas precisam demonstrar o mínimo de humanidade, caso contrário, 

não vão conseguir estabelecer qualquer tipo de relacionamento com eles.  

 Segundo Kotler (2017), humanizar significa revelar o lado humano das marcas 

que possa atrair os consumidores. Assim, tal humanização pode ser interpretada 

como o fato de as marcas adquirirem características intrínsecas da condição humana, 

como suas falhas, gostos e emoções, combinadas aos próprios valores da marca em 

si. O autor evidencia a necessidade de os profissionais de marketing construírem 
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marcas que se comportam como pessoas, as tornando acessíveis e amáveis, mas 

também vulneráveis. Elas devem ser autênticas e honestas e menos intimidadoras, 

além de admitirem suas falhas. As marcas com personalidades humanas são 

possivelmente mais diferenciadas. Para tanto, em um primeiro momento, segundo 

Kotler (2017), se faz necessário descobrir as ansiedades e desejos latentes dos 

consumidores, por meio da escuta social, da netnografia e da pesquisa empática.  

 A escuta social, para Kotler (2017), consiste no monitoramento daquilo que vem 

sendo dito acerca de uma marca na internet, em especial, nas mídias sociais e 

comunidades on-line. Geralmente envolve o uso de um software que filtra a enorme 

quantidade de dados de conversas sociais, os transformando em informações 

utilizáveis sobre os consumidores. Analisar as conversas naturais nos ambientes dos 

próprios clientes facilita a compreensão de suas ansiedades, seus desejos mais 

profundos e a forma como se comportam em grupo: “a escuta social realmente capta 

a dinâmica social das comunidades” (KOTLER, 2017, p.136).   

 A netnografia (etnografia aplicada à internet) foi desenvolvida por Robert 

Kozinets (2014) e diz respeito a utilização do método da etnografia para estudar 

comportamentos humanos em comunidades online ou e-tribos. Os netnógrafos 

entram nessas comunidades e vivenciam sua real experiência. Submergem nos 

relacionamentos, se envolvem em conversas e acabam desenvolvendo empatia pelos 

demais membros. Dessa forma, enquanto a escuta social implica no uso de softwares, 

a netnografia exige ainda que os pesquisadores reflitam sobre aquilo que observam e 

sentem ao se tornarem membros das comunidades.      

 A pesquisa empática, para Kotler (2017), usualmente implica uma análise 

participativa, além de uma imersão no contexto das comunidades de consumidores, 

com a intenção de revelar suas necessidades latentes. O que a diferencia da 

netnografia é o fato de que envolve uma equipe multidisciplinar com psicólogos, 

antropólogos, engenheiros, projetistas de produtos e profissionais do marketing. Tais 

membros se submergem nas comunidades de consumidores. Como possuem 

diferentes formações, os membros da equipe precisam se reunir e sintetizar seus 

achados em sessões de brainstorming, como forma de entender os reais 

comportamentos e frustrações dos consumidores.     

 Kotler (2017) evidencia que compreender o lado humano dos consumidores 

através de estudos de antropologia digital se trata do primeiro e mais importante passo 
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do marketing centrado no ser humano. Além de ser extremamente relevante para 

revelar características da natureza humana a serem adotas pelas marcas, a fim de 

atrair clientes. Nesse sentido, o autor apresenta uma espécie de “modelo humano”, 

construído a partir de seis atributos, nos quais as marcas que buscam tratar e 

influenciar os consumidores como amigos, devem se embasar: fisicalidade, 

intelectualidade, sociabilidade, emocionalidade, personalidade e moralidade.  

 O primeiro atributo é a fisicalidade: ainda que não sejam perfeitas, as marcas 

que desejam ter influência sobre seus clientes, devem ter atrativos físicos que as 

tornem únicas. Logotipos bem desenhado, slogans bem planejados, produto com 

design atraente ou um sólido projeto de experiência do cliente, podem ser 

considerados atrativos físicos.         

 O segundo atributo consiste na intelectualidade: “A intelectualidade é a 

capacidade humana de acumular conhecimentos, pensar e gerar ideias” (KOTLER, 

2017, p.139). Tal característica está diretamente relacionada com a competência de 

inovar, pensar para além do óbvio. As marcas que detêm forte intelectualidade 

conseguem solucionar rapidamente os problemas dos consumidores, além de serem 

capazes de lançar produtos e serviços totalmente inovadores, nunca antes pensados 

por outras marcas nem pelos consumidores.       

 O terceiro atributo é a sociabilidade. Marcas com esse atributo conversam 

diretamente com os consumidores, e não temem o contato. Assim como um indivíduo 

que tem forte sociabilidade demonstra boas aptidões de comunicação verbal e não 

verbal, as marcas escutam seus clientes e as conversas entre eles. Essas marcas 

transmitem confiança e, além de responderem às perguntas e resolverem 

reclamações com agilidade, compartilham na mídia social conteúdos que atraem os 

consumidores, promovendo, assim, o engajamento dos clientes em múltiplas mídias.

 O quarto atributo consiste na emocionalidade: pessoas que são transparentes 

com suas emoções, conseguem se conectar mais facilmente com outras, podendo 

induzir suas ações. Marcas que demonstram emoções se conectam com os clientes 

em um nível subjetivo, emocional. Através de mensagens inspiradoras ou do bom 

humor, criam laços afetivos com os consumidores que poderão enxergá-las como 

pessoas e, principalmente, amigos.        

 O quinto atributo é a personalidade: assim como pessoas que têm 

personalidade forte, as marcas com esse atributo são especialistas em 
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autoconsciência. Compreendem e defendem aquilo em que são muito boas, e também 

admitem ter muito a aprender. Apresentam autoconfiança e, mais importante, 

motivação para se aperfeiçoarem: “Marcas com personalidade marcante sabem 

exatamente o que representam - sua razão de ser. Mas essas marcas tampouco têm 

medo de mostrar suas falhas e assumir plena responsabilidade por suas ações” 

(KOTLER, 2017, p.142).         

  O último atributo a ser adotado por uma marca que busca uma humanização, 

para Kotler (2017), consiste na moralidade: Marcas dotadas de moralidade sabem o 

que é certo e o que é errado. Fatores éticos adequados são parte fundamental de 

todas as decisões de negócios. Algumas marcas têm nos modelos éticos de negócios 

sua principal diferenciação. Apresentam integridade sólida e cumprem suas 

promessas, mesmo que os clientes não estejam de olho.     

 Assim, segundo Kotler (2017), para abordar corretamente as ansiedades e 

desejos dos consumidores, se faz necessário que os profissionais de marketing 

desenvolvam o lado humano de suas marcas. De acordo com o autor, elas devem ser 

fisicamente atraentes, intelectualmente agradáveis, socialmente cativante e 

emocionalmente admirável, além de demonstrar personalidade forte e moralidade 

inabalável. As marcas se veem, portanto, diante de um desafio, pois precisam se 

espelhar em sujeitos reais para desenvolverem uma comunicação capaz de gerar 

identificação e engajamento por parte dos consumidores.    

 A humanização das marcas está relacionada a forma como elas desejam se 

comunicar e se relacionar com os clientes. No ambiente digital, a adoção de uma 

comunicação humanizada pelas marcas pode ser expressa em seus diferentes pontos 

de contato com o consumidor, e a partir de estratégias de marketing distintas como, 

por exemplo, o marketing de conteúdo.  

3.1.1 Conteúdo humanizado e a personificação do cliente ideal  

 

A internet se tornou uma das principais fontes dos indivíduos na busca por 

informações. Nesse sentido, o cenário digital passou a englobar os mais diversos tipos 

de conteúdo. Torres (2009) destaca que o conteúdo passou a ganhar maior 

importância na internet a partir da popularização dos blogs, no início dos anos 2000. 

Segundo o autor, a partir dessas ferramentas que funcionavam como verdadeiros 

diários online, os indivíduos passaram a escrever suas opiniões sobre diferentes 
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assuntos, simplesmente por terem afinidade com eles. Assim, a partir do momento em 

que a internet se tornou recheada de informações gratuitas, apresentadas por 

pessoas comuns, com o interesse de compartilhar conhecimento, e não vender 

produtos, os consumidores deixaram de se interessar exclusivamente pelo que as 

empresas tinham para falar sobre si mesmas em seus sites: 

Os textos criados por esse batalhão de “blogueiros”, termo que define quem 
escreve em blog, passou a ser tão importante para o consumidor quanto as 
páginas cuidadosamente elaboradas por redatores especialistas, contratados 
para produzir o site de uma grande corporação. (TORRES, 2009, p.83). 

As pesquisas por produtos se transformaram em pesquisas por informações. 

Segundo Torres (2009), o consumidor passou a buscar conteúdo, ou seja, 

informações que considera relevantes. Descrever as possibilidades de uso de um 

produto, mostrar os próprios consumidores utilizando o produto, compará-lo com 

outros do mesmo seguimento, apresentar a história da marca, qualquer informação 

pode ser considerada conteúdo por uma pessoa que utiliza os sites de buscas para 

encontrar algo de seu interesse.        

 Nesse sentido, uma das estratégias de marketing que tem sido adotada pelas 

marcas inseridas no meio digital, como forma de se destacarem, é o marketing de 

conteúdo, que pode ser definido como: “uma abordagem que envolve criar, selecionar, 

distribuir e ampliar conteúdo que seja interessante, relevante e útil para um público 

claramente definido com o objetivo de gerar conversas sobre esse conteúdo” 

(KOTLER, 2017, p.145).          

 Em consonância a essa ideia, Rez (2016) afirma que fazer marketing de 

conteúdo é contar histórias. Isso significa, para ele, apresentar a marca de forma tão 

envolvente, que a sua história gere grande identificação por parte do consumidor, e 

resulte em vendas. Vale ressaltar que, segundo Torres, não se trata de disfarçar o 

produto dentro do conteúdo, ou criar mensagens subliminares para os consumidores: 

“Trata-se de aproveitar a dinâmica já criada na internet, entre os consumidores e as 

ferramentas de busca, e utilizar isso ao seu favor” (2009, p.87).    

 O conteúdo não é uma exclusividade do meio digital, mas esse novo cenário é 

propício para sua utilização enquanto estratégia de marketing. Para Kotler (2017), a 

conversa bidirecional entre marcas e consumidores, possibilitadas pela mídia social, 

têm se mostrado cada vez mais eficaz e econômicas. Segundo o autor, o conteúdo é 

o novo anúncio:  
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Um anúncio contém a informação que as marcas querem transmitir para 
ajudar a vender seus produtos e serviços. O conteúdo, por outro lado, contém 
informações que os consumidores possam usar para alcançar seus objetivos 
pessoais e profissionais. (KOTLER, 2017, p.150). 

O conteúdo não substitui o anúncio, mas no meio digital, torna-se um 

complemento indicado. Muitas marcas e empresas estão sendo levadas a utilizar o 

marketing de conteúdo como forma de ampliar a publicidade tradicional. Rez (2016) 

destaca que, com a conectividade, a publicidade deve ser encarada como o início 

da conversa com o consumidor, e não o final: “Como os usuários estão cada vez 

mais informados e habilidosos, não se pode desejar que eles comprem sem algum 

tipo de relacionamento antes” (REZ, 2016, p. 46). O autor aponta que durante anos, 

as iniciativas digitais das marcas se valiam unicamente da publicidade, ou seja, seus 

sites contavam com anúncios para levar automaticamente o consumidor a um tipo 

de conversão, como apenas um banner ou um call-to-action8, o que já não funciona 

no cenário digital atual. Segundo Rez (2016), no marketing tradicional, a publicidade 

funciona como a ponta final da conversa com o público. Mas com o avanço da 

internet, a conversa começa com ela. Para o autor, artifícios da publicidade 

tradicional como banners e calls-to-action servem de ponte para o marketing de 

conteúdo. Nesse sentido, é recomendável que as marcas estabeleçam um link entre 

a publicidade, o conteúdo e outras mídias, a fim de migrar pessoas para diferentes 

plataformas nas quais esse diálogo possa ser ampliado.     

 Rez (2016) ousa dizer que durante décadas, tanto o marketing quanto a 

publicidade foram utilizados de forma superficial, uma vez que quase não se 

pensava na consciência e confiança dos consumidores. Designs excelentes, slogans 

bem pensados e comerciais impactantes eram as únicas coisas a serem pensadas. 

Não existia uma conversa entre a marca e o consumidor, apenas um discurso a ser 

ouvido. As empresas e marcas discursavam sobre o produto que vendiam. Para o 

autor, as marcas e empresas não devem esperar que o atual perfil do consumidor 

compre sem algum tipo de relacionamento anteriormente construído, uma vez que 

para além de consumir, as pessoas buscam adquirir experiências e compartilhar 

valores. Rez afirmar que com o marketing de conteúdo, a empresa e o cliente 

namoram, ficam noivos e se casam. Ao invés de abordar as pessoas de forma 

                                                           
8 Call to Action é algo bastante comum em sites, e-mails e anúncios, e indica ao usuário uma ação que    

ele deve realizar. Consiste, usualmente, em um link ou botão, com uma cor de destaque, e conta com 
termos no imperativo como “acesse” e “clique”. 
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abrupta, com uma boa estratégia de conteúdo, seu interesse é despertado de 

maneira espontânea. Nesse sentido, o autor entende que o marketing está passando 

por uma transição do discurso para o diálogo:      

Esse marketing ao qual me refiro é aquele que as pessoas falam sobre algo 
que se preocupam. [..] Há uma relação de troca entre quem lança o conteúdo 
e quem consome. A empresa busca clientes mais conscientes para a compra 
e os clientes, empresas que digam e mostrem o que é melhor. No fim 
acontece o que todos esperam, só que de uma forma menos explícita e mais 
apaixonante, um vende e outro compra. (REZ, 2016, pg. 34). 

Portanto, fazer um bom marketing de conteúdo implica contar uma história 

sobre a marca, ao mesmo tempo em que se fornece aos consumidores acesso a um 

conteúdo útil, original e de qualidade. Para que os profissionais de marketing se 

relacionem de forma consistente com os consumidores, eles precisam criar um 

conteúdo que seja de fato valioso para quem o recebe.  

Rez (2016) afirma que para além de aumentar o volume de vendas, o conteúdo 

tem como objetivo inspirar e entreter, serve para orientar decisões e gerenciar 

expectativas, gerar mais visitações a partir de buscas e recomendações, além de ser 

extremamente indicado para fidelizar clientes. Segundo o autor, o conteúdo deve ser 

encarado como uma estratégia efetiva que define uma nova comunicação, e não como 

mera tendência: “Como a internet não é um espaço propício à publicidade agressiva, 

as empresas que quiserem se estabelecer no mercado, precisam buscar novas 

aproximações para atenderem as demandas de seus nichos” (REZ, 2016, p. 35). 

Kotler (2017) traça oito passos que, segundo ele, as marcas precisam seguir 

caso desejem produzir um marketing de conteúdo consistente e eficaz. São eles: 

Fixação de metas; Mapeamento do público; Concepção e planejamento de conteúdo; 

Criação do conteúdo; Distribuição do conteúdo; Ampliação do conteúdo; Avaliação do 

marketing de conteúdo; Melhoria do marketing de conteúdo.  

Para o autor, definir claramente os objetivos é o primeiro passo a ser tomado 

por uma marca que deseja construir um bom marketing de conteúdo. Ele evidencia 

que os objetivos do marketing de conteúdo podem ser classificados em duas 

categorias distintas: uma engloba os objetivos relacionados às vendas (vendas diretas 

ou por indicação ou geração de leads), e a outra reúne os objetivos ligados à própria 

marca (consciência, associação e defesa de marca). A definição dos objetivos é o que 

guia os profissionais de marketing e permite que não se percam durante o processo, 

tanto na criação quanto na distribuição do conteúdo. Se os objetivos estiverem ligados 

às vendas, por exemplo, cabe a eles alinhar canais de distribuição de conteúdo com 
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os canais de venda. Em contrapartida, caso os objetivos sejam mais voltados para a 

marca, se faz necessário que a personalidade da marca esteja sempre coerente com 

o conteúdo.  

Depois de definir claramente os objetivos, segundo Kotler (2017), é hora de 

determinar o público a ser impactado. Para que o conteúdo seja absorvido de forma 

mais profunda, é necessário abandonar termos amplos e delimitar um público 

específico para a campanha a ser construída. Há muitos parâmetros para se delimitar 

esse público, como demográficos, psicográficos, geográficos e comportamentais. 

Com o público delimitado, Kotler (2017) indica que os profissionais de marketing 

construam personas a partir dos perfis traçados desse público, a fim de que conheçam 

como eles se comportam na vida real, suas necessidades, desejos, problemas, 

ansiedades e aspirações. Para, assim, a marca tentar fornecer um conteúdo capaz de 

ajudá-los. Rez compreende essa estratégia como: 

Fazer marketing de conteúdo é compreender que os consumidores nunca 
foram nem estão preocupados ou interessados em sua marca. Eles estão 
preocupados com suas próprias vontades e objetivos de vida. Mas se você 
oferecer a este consumidor o que ele precisa para alcançar estes desejos, 
então ele pode começar a prestar atenção em você. (REZ, 2016, p. 61).  

Uma vez especificados os objetivos e o público, o passo seguinte para a 

construção de uma campanha de marketing de conteúdo consiste na seleção de 

ideias e temas a serem abordados para, então, iniciar o planejamento e a criação: “A 

combinação de temas pertinentes, formatos adequados e narrativas genuínas 

assegura uma campanha de marketing de conteúdo bem-sucedida” (KOTLER, 2017, 

p.155).            

 Para o autor, ao definir os temas, é necessário considerar dois principais 

fatores: primeiro, o assunto deve ter uma clara relevância para aquele que irá 

consumi-lo, para que não seja desprezado; segundo, deva refletir a personalidade e 

os códigos da marca. Isso significa que o conteúdo deve ligar diretamente a história 

da marca com os anseios do consumidor, a fim de gerar identificação.  

A criação do conteúdo em si, para Kotler (2017) exige dos profissionais de 

marketing integridade, imparcialidade e originalidade. É pertinente que possuam 

habilidades relacionadas à edição, redação e revisão para que consigam criar e 

administrar um conteúdo rico e original e a longo prazo. Uma vez criado, se faz 

necessário que a distribuição desse conteúdo seja feita de forma que atinja e envolva 

o público desejado em meio a tantas informações presentes na internet.   
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Segundo Kotler (2017), para que o conteúdo criado seja distribuído de forma 

consistente, é preciso que ele se amplie, através do que o autor apresenta como a 

figura do influenciador-chave do grupo: pessoas que geralmente criam seu próprio 

conteúdo, apresentam um grande número de seguidores engajados e que buscam 

compartilhar conteúdos que de alguma forma vão melhorar suas reputações. Assim, 

é pertinente que os profissionais de marketing identifiquem esses influenciadores e se 

assegurem de que eles irão consumir e ampliar o seu conteúdo. Nesse sentido, as 

conversas impulsionadas por ele devem ser acompanhadas e, para além disso, é 

indicado que a marca se envolva naquelas que considerar pertinente, a fim de que 

haja o engajamento do consumidor e uma aproximação entre marca e cliente. 

Os passos seguintes de uma campanha de marketing de conteúdo envolvem a 

avaliação dos resultados gerados por ela, de acordo com as metas estabelecidas no 

primeiro momento, além da última etapa que diz respeito à melhoria e correção em 

um nível bem detalhado do conteúdo, como por exemplo de temas, formatos e canais 

de distribuição: 

Os princípios fundamentais do marketing de conteúdo: tornar- se uma fonte 
de conhecimento, saber onde seu público procura informação, oferecer 
conteúdo que ajuda seu cliente potencial a atingir as metas dele, estar 
presente na jornada de compra e estabelecer um relacionamento confiável 
com seus clientes. (REZ, 2016, p. 63).  

O marketing de conteúdo busca atrair um público interessado no que a marca 

tem a oferecer, e preparado para consumir. E o caminho para alcançar essa audiência 

é conhecendo muito bem o público-alvo e o perfil do cliente ideal. Em uma estratégia 

de marketing de conteúdo, o perfil do cliente ideal pode ser melhor compreendido 

através da criação do que Rez chama de Buyer Personas: “Uma persona é a 

representação do seu cliente ideal. É a definição de um cliente típico, com as 

características dos consumidores, seus desejos, aspirações, problemas, demandas 

latentes e ocultas” (REZ, 2016, p.82). Segundo o autor, trabalhar com marketing, no 

cenário atual, implica colocar o público-alvo sempre no centro, uma vez que é quem 

consome o produto e, consequentemente, o conteúdo produzido pela marca. Nesse 

sentido, construir uma persona, ou seja, dar um rosto, um nome, uma identidade, uma 

personalidade, uma profissão e outras características essencialmente humanas para 

esse cliente ideal, é a melhor forma de compreende-lo e, assim, mapear suas 

necessidades. 

Rez (2016) aponta que o primeiro passo para construção de uma Buyer 
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Persona é realizar uma pesquisa sobre a realidade do mercado e dos concorrentes, 

além de analisar os diferentes tipos de personas, a fim de compreender suas 

preocupações e obter insights para a produção de conteúdo. O importante nesse 

primeiro passo do processo é a empresa avaliar qual o tipo de resposta e informações 

ela procura, tanto em relação ao mercado quanto ao consumidor. A pesquisa, nesse 

sentido, pretende reforçar ou rechaçar as hipóteses iniciais.  

O autor aponta para o fato de que a pesquisa pode ser realizada de maneira 

informal, através de formulários aplicados em ferramentas online, principalmente em 

caso de baixos orçamentos de marketing, entretanto ele destaca que esse ponto de 

partida não substitui um estudo mais aprofundado. Como forma de complementar a 

pesquisa, é indicada a realização de entrevistas com novos clientes que, por 

conhecerem a empresa a pouco tempo, sabem de fato o que procuram nela. 

Entrevistas com clientes constantes também são recomendadas, como forma de 

descobrir o que os mantém fiéis ao negócio. 

A partir da pesquisa, Rez (2016) traça cinco passos para construção de Buyer 

Personas por parte das marcas, que sejam fiéis à realidade: o primeiro passo consiste 

na definição da quantidade de personas a serem criadas. Negócios que funcionam 

em um segmento de mercado mais restrito, precisam apenas de uma persona, no 

entanto, quando existem diferentes públicos a serem impactos, se faz necessário criar 

mais personas; o segundo passo diz respeito a estabelecer algumas características 

básicas das personas, como nome, idade, gênero, ocupação, localidade, educação, 

hobbies, entre outras; o terceiro passo consiste em entender as necessidades das 

personas, é entendendo a persona como um todo, desde suas características mais 

básicas até as mais profundas, que se torna possível para a empresa suprir as 

necessidades apresentadas por elas; o quarto passo é descobrir as demandas das 

personas. É indicado compreender cada um dos problemas enfrentados pelos 

indivíduos que configuram seu público alvo, para que os profissionais de marketing 

apresentem as soluções que serão dadas pelo seu produto ou serviço; o último passo 

no processo de construção das Buyer Personas consiste exatamente na definição 

dessas soluções, isso porque “um negócio não vende apenas produtos e serviços, 

mas soluções para problemas. Ao criar a persona, tenha em mente que a sua solução 

deve resolver o problema dela” (REZ, 2016, p.91). 

Com o perfil do cliente ideal traçado através da Buyer Persona, se torna mais 
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fácil implementar uma estratégia de marketing de conteúdo assertiva. Conhecer 

detalhadamente a audiência em questão, e compreender suas necessidades, facilita 

a construção de um conteúdo que esteja inserido na vida do consumidor e seja, de 

fato, relevante para ele.  

A construção de Buyer Personas e o marketing de conteúdo são estratégias 

que se configuram como uma tentativa das marcas de compreender o consumidor e, 

assim, construir uma comunicação assertiva para ele. Definir uma persona que 

caracteriza especificamente sua audiência e criar um conteúdo direcionado a ela, 

infere uma personalização da comunicação da marca, como forma de aproxima-la do 

consumidor e gerar engajamento.  

Entretanto, segundo Recuero (2009), no contexto de uma comunicação online, 

independente do canal, se faz necessário criar um personagem a ser relacionado à 

informação dada. É preciso dar um “rosto” ao conteúdo postado, de forma que 

qualquer interação esteja sempre vinculada a alguém. Nesse sentido, a fim de 

humanizar ainda mais a relação com o consumidor, e para que ele se identifique 

verdadeiramente com sua comunicação, muitas marcas também têm passado por um 

processo de personificação. 

 

3.2 Brand Persona - A personificação da marca  

 

A adoção de traços humanos por parte das marcas está relacionada a forma 

como elas desejam se comunicar e se relacionar com os consumidores. Para Boyd & 

Elisson (2007 apud RECUERO, 2009, p.19), as redes sociais constituem sistemas que 

permitem: a exposição pública do ator que administra uma página, a interação com 

outras pessoas através de comentários, além da construção de uma persona através 

de um perfil. No caso das marcas, segundo Figueiredo (2019), em matéria para o site 

Rock Content9, a construção de personas diz respeito à personificação de seus 

valores. A personalidade de uma marca é um dos fatores essenciais para sua 

diferenciação, e criar um personagem para difundi-la constitui uma estratégia de 

gestão bastante utilizada pelas marcas atuais. Além disso, segundo informações do 

autor, essa personalização funciona como um verdadeiro guia de linguagem, que é 

composto pelo tom de fala e pela voz da marca, e tem o objetivo de integrar sua 

                                                           
9 Disponível em: https://rockcontent.com/blog/brand-persona/. Acesso em: 1 set 2019. 
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comunicação e, assim, alcançar o engajamento do público.     

 Ao assumir uma persona, a marca se desprende da imagem rígida e 

inalcançável, se tornando, assim, mais humana. Tapscott (2010) aponta que o 

consumidor contemporâneo deseja receber respostas cada vez mais personalizadas 

ao se comunicar com a marca. Assim, ao acessar seus perfis nos canais digitais 

(Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, blogs), os consumidores não esperam 

apenas uma resposta padronizada para todos os questionamentos. Eles buscam 

retornos para suas dúvidas, reclamações e insatisfações e querem ter a certeza de 

que suas necessidades foram ouvidas e serão atendidas. As redes sociais exigem da 

marca transparência e participação, e o entendimento de que além do consumidor, 

ela se relaciona com seres humanos.      

 Diante de uma rede que não só permite que a marca exista, mas também que 

os consumidores coexistam ao lado dela, surge uma nova maneira de se comunicar 

e humanizar essa comunicação. A pesquisadora Turchi (2018) destaca:       

Uma das principais estratégias para essa humanização é a criação do que 
chamamos de Persona da Marca, que deve ser debatida até mesmo antes 
da definição de seu logotipo. Essa persona leva em conta sua história, 
características emotivas e físicas, personalidade, valores e ideias 
compatíveis com as do seu público-alvo, que poderão ser alteradas com o 
tempo ao vivenciar experiências e aprender coisas novas. Além disso, é 
extremamente importante a empresa ter uma postura de transparência, 
principalmente quando a marca comete erros. (TURCHI, 2018). 

Para Figueiredo10, a construção de uma Brand Persona diz respeito ao que a 

marca quer passar como valor através de sua comunicação: “Em resumo, criar uma 

Brand Persona é escrever e documentar um guia de linguagem caracterizado pelo 

tom da fala e uma voz da marca” (Figueiredo, 2019). Essa construção é baseada nos 

pilares da marca, ou seja, nos principais termos que a definem, em sua essência, que 

consiste em sua principal característica, além da promessa de marca (o que ela 

promete ao consumidor) e sua missão. A partir desse planejamento, Figueiredo (2019) 

afirma que se faz necessário criar regras que estruturem a comunicação da Brand 

Persona, como o tom de voz e a linguagem, as palavras que mais se repetem em sua 

comunicação (constelação semântica), a forma de argumentação, as gírias e 

regionalismos, além de referências externas que refletem sua personalidade.  

Segundo Aaker (1997), a criação de uma persona está relacionada ao processo 

de humanização pelo qual algumas marcas estão passando, que ocorre quando os 

                                                           
10 Disponível em: https://rockcontent.com/blog/brand-persona/. Acesso em: 1 set 2019. 
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consumidores identificam traços humanos nas personalidades das marcas. Quando 

isso ocorre a marca pode passar a ter um significado pessoal e emotivo para ele, o 

que pode aumentar as possibilidades dele de se identificar e se relacionar com ela. 

Nesse sentido, a identificação por parte dos consumidores para com a marca acaba 

se baseando em características subjetivas. São nessas características, segundo 

Nunes e Haigh (2003) que as marcas alcançam uma diferenciação, ainda que seu 

produto ou serviço se assemelhe a outros.                                                        

 Segundo Mark e Pearson (2012), as marcas que possuem maior valor de 

mercado apresentam um significado que é icônico, universal. Para as autoras, isso 

pode ocorrer devido ao uso dos arquétipos pelas marcas. Jung compreende os 

arquétipos como a “existência de determinadas formas na psique, que estão 

presentes em todo o tempo e em todo o lugar” (Jung, 2002, p.53). Segundo o autor, o 

conceito de arquétipo consiste na base para o inconsciente coletivo11, do qual muitas 

histórias se repetem e transformam personagens em cognições sistêmicas capazes 

de aproximar o objeto do ser humano.  

Conforme afirmam Mark e Pearson (2012), o arquétipo garante à marca 

proximidade com o público-alvo, transmitindo uma significação simbólica. As autoras 

explicam ainda que “os arquétipos fazem a intermediação entre produtos e motivação 

do consumidor porque oferecem uma experiência intangível do significado” (MARK; 

PEARSON, 2012, p. 31), formando um envolvimento subjetivo entre produto e 

consumidor. Para elas, criar uma imagem arquetípica para a marca constitui, para os 

profissionais de marketing, a possibilidade de alcançar o verdadeiro significado de 

suas marcas, o que pode ser um fator decisivo para sua diferenciação: 

Os arquétipos nos ajudam a entender o significado intrínseco das categorias 
de produto e, consequentemente, ajudam os comerciantes a criar identidades 
de marcas duradouras que estabelecem o domínio do mercado, evocam e 
dão sentimento aos clientes, e inspiram sua fidelidade – todos 
potencialmente, de maneira socialmente responsável. (MARK; PEARSON, 
2012, p. 26). 

As autoras destacam o fato de que os seres humanos possuem quatro 

necessidades básicas que necessitam ser constantemente satisfeitas. De acordo com 

Mark e Pearson (2012), o ser humano pode ser impulsionado pelo desejo de 

                                                           

11 Para Jung (2002), o inconsciente pessoal seria aquele que inclui conteúdos mentais adquiridos              
durante a vida do indivíduo e que foram esquecidos ou reprimidos, enquanto o inconsciente coletivo       
seria uma estrutura herdada e comum a toda a humanidade, composta por arquétipos.  
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estabilidade, que diz respeito a estar em equilíbrio, ter segurança. Ele também pode 

agir em nome da pertença, que consiste em estar inserido em determinado grupo, em 

ter a sensação pertencimento. O impulso principal do ser humano pode ser também a 

independência, a busca pela liberdade. E, por fim, ele pode ser guiado principalmente 

pela mestria, que está relacionada com a excelência, a perfeição na realização de 

determinado feito. Assim, as autoras identificam os arquétipos mais importantes para 

a satisfação dessas quatro necessidades que impulsionam as ações humanas e, 

consequentemente, seus hábitos de consumo:  

Tabela 1 – Arquétipos e motivações 

 
Fonte: Adaptado de Mark e Pearson (2012, p.31) 

Nesse sentido, os arquétipos auxiliam o consumidor na satisfação de suas 

necessidades de estabilidade, independência e maestria. Os arquétipos Criador, 

Prestativo e Governante auxiliam o consumidor a conseguir segurança. Eles 

representam estabilidade e ordem diante das mudanças, em meio a insegurança e 

incerteza da vida contemporânea. Já os arquétipos de Cara Comum, Bobo da Corte 

e Amante ajudam o consumidor a se conectar com outras pessoas. Para Mark e 

Pearson (2012), eles representam a preocupação em gerar uma boa impressão. Os 

arquétipos Herói, Fora da Lei e Mago exprimem força e poder, e dizem respeito a 

capacidade do consumidor de transformar o mundo através de suas próprias ações. 

Por fim, os arquétipos Inocente, Explorador e Sábio representam a autonomia e a 

autovalorização acima dos demais.   

Segundo Mark e Pearson (2012), o arquétipo do Criador geralmente é utilizado 

por marcas que se baseiam na auto expressão, não se conformam com a realidade e 

valorizam a criatividade ao extremo; Já o arquétipo Prestativo tem sua imagem ligada 

diretamente ao zelo, e as marcas o utilizam estão relacionadas à prestação de 

cuidados para as pessoas e para o mundo físico; As marcas que que fazem uso do 

arquétipo do Governante geralmente são bem organizadas, produtivas e estáveis, e 



47 
 

  
 

podem ser bastante competitivas; O arquétipo do Cara Comum normalmente é 

adotado por marcas que buscam transmitir a sensação de pertencimento aos seus 

clientes, e são altruístas, hospitaleiras e caseiras; As marcas que adotam o arquétipo 

do Amante usualmente oferecem, ainda que implicitamente, a beleza e a atração 

sexual, e apresentam uma comunicação elegante e sensual. 

 O arquétipo do Herói geralmente é utilizado por marcas que se dedicam a 

causas nobres, e estimulam seus clientes a correrem atrás de seus objetivos; Marcas 

que adotam o arquétipo do Fora da Lei estão relacionadas ao desejo de revolução e 

quebra de barreiras e princípios; O arquétipo do Mago, para Mark e Pearson (2012), 

usualmente é adotado por marcas que demonstram afeição pela convergência de 

ideias entre a psicologia, as ciências físicas e biológicas, os fenômenos psíquicos e 

ocultistas, a evolução da consciência ou o sucesso da medicina, e prometem 

momentos mágicos e experiências transformadoras; já o arquétipo do Inocente é 

utilizado por marcas que geralmente estão baseadas em valores relacionados à 

bondade e simplicidade, e prometem levar o consumidor a um “lugar maravilhoso”; as 

marcas que adotam o arquétipo do Explorador tendem a incentivar a quebra de 

barreiras e a individualidade, além de serem inovadoras; o arquétipo do Sábio é 

usualmente adotado por marcas que priorizam ser bem informadas e inteligentes. O 

arquétipo do Bobo da Corte é geralmente adotado por marcas que utilizam do desejo 

interno de se divertir, compartilhado pelos indivíduos:  

o desejo básico, aqui, é ser espontâneo e recuperar aquele espírito 
brincalhão que todos tínhamos quando pequenos. [...] O arquétipo do Bobo 
da Corte nos ajuda a viver a vida no presente e ser impulsivos e espontâneos 
(MARK; PEARSON, 2012, p.207). 

As marcas que utilizam desse arquétipo transmitem uma imagem de leveza e 

descontração. Para Mark e Pearson (2012), elas apresentam uma cultura 

organizacional brincalhona e desinibida. Além disso, auxiliam as pessoas a se 

sentirem pertencentes a determinados grupos.  

 

3.2.1 A Netflix e o arquétipo do Bobo da Corte  

 

Segundo Mark e Pearson (2012), quando a marca está alinhada a um dos doze 

arquétipos, tona-se mais fácil para o consumidor identificá-la em meio às 

concorrentes. Assim, conhecer e compreender plenamente o significado da marca, 

possibilita o desenvolvimento de identidades fortes, que usualmente são melhor 
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percebidas pelos consumidores. 

A Netflix adota, com clareza, o arquétipo do Bobo da Corte na construção de 

sua Brand Persona. Implementando o uso da voz de marca, ela apresenta uma 

linguagem irônica e descontraída, e um tom de fala divertido e informal que permeiam 

sua comunicação. Tal linguagem pode ser percebida em suas ações de marketing, 

pela forma como ela se direciona ao consumidor, e pelas interações desenvolvidas 

com ele, usualmente pautadas na leveza e no divertimento.  

As redes sociais constituem um palco propício para a implementação da 

estratégia de Brand Persona, uma vez que, segundo Kotler (2017), ao romperem as 

barreiras geográficas e demográficas, elas facilitam a interação entre as empresas e 

os clientes. Assim, é possível perceber que a Netflix utiliza de mídias sociais como o 

Instagram, o Facebook e o Twitter para difundir a personalidade e o tom de voz 

divertido de sua Brand Persona, como uma tentativa de se aproximar da sua audiência 

e gerar maior identificação e engajamento. 

Com a postagem em seu perfil na rede social Facebook (figura 4), a marca 

apresenta um “atestado” a ser utilizado pelos usuários que desfrutaram 

demasiadamente dos serviços oferecidos pela plataforma de streaming, como forma 

de justificar um possível atraso em seus compromissos, ocasionado pelas poucas 

horas de descanso.  

Figura 4- Atestado de pós-maratona  

 
                         Fonte: Print Screen Facebook da Netflix   

Ao validar e incentivar comportamentos desse tipo por parte dos consumidores, 
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a marca entra em consonância com o que Mark e Pearson (2012) destacam como a 

adoção do arquétipo do Bobo da Corte, uma vez que ele busca incentivar as pessoas 

a viverem no presente, estimulando espontaneidade e impulsividade.  

O fundamento desse arquétipo, segundo as autoras, consiste no desejo de 

resgatar a diversão e a descontração, presente na infância dos indivíduos. Além disso, 

ele estimula as pessoas a serem o que verdadeiramente são, e busca transmitir a elas 

uma sensação de pertencimento ao grupo: “Esse arquétipo (...) não entra em grupos 

para repetir comportamentos e se encaixar, seu objetivo é ser o mais autêntico 

possível, uma vez que acredita poder ser aceito e até mesmo adorado da forma que 

realmente é” (MARK; PEARSON, 2012, p.204). 

A Brand Persona da Netflix apresenta características de alguém jovem, bem-

humorada, irônica e sarcástica e que adota termos atuais, típicos do ambiente virtual. 

Segundo Iida (2016), associar a marca a uma imagem criativa e jovial sugere que os 

conteúdos criados por ela sejam entendidos pelo público como entretenimento, o que 

acaba desvinculando aspectos comerciais de sua comunicação. Para a autora, esses 

conteúdos são mais facilmente propagáveis e propensos a gerar interação e 

engajamento, por não serem consumidos como propaganda. 

Nesse sentido, é possível perceber que a Netflix adota o arquétipo do Bobo da 

Corte em sua Brand Persona ao apresentar uma postura brincalhona e irônica, além 

de auxiliar os consumidores a se divertirem, serem espontâneos, viverem no presente, 

e a terem uma sensação de pertencimento ao grupo. Tal estratégia pode inferir uma 

tentativa da marca de humanizar sua relação com o consumidor, a partir de uma 

linguagem amigável e descontraída. Além disso, para Mark e Pearson (2012), estar 

alinhada a um arquétipo pode significar para a marca, uma diferenciação entre as 

concorrentes, já que se torna mais fácil para os consumidores identificá-la. Assim, o 

fato de a Netflix estar alinhada ao arquétipo do Bobo da Corte pode ser compreendido 

também como uma busca da marca de gerar maior identificação e aproximação do 

público.  
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4 O PARADOXO NETFLIX E SABRINA 

  

 O Twitter é uma das principais redes sociais presentes na internet. Devido a 

adesão de grande parte das pessoas e a agilidade em sua comunicação, muitas 

marcas têm utilizado essa rede social em sua comunicação e em suas estratégias de 

marketing digital. Dentre elas, a Netflix, cujo perfil na rede conta com mais de 7 

milhões e 300 mil seguidores.  

 O presente trabalho se propôs a analisar a atuação da marca Netflix no Twitter, 

especificamente a estratégia de humanização por ela adotada, e o paradoxo da marca 

ao utilizar da comicidade que compõe o tom de voz de sua Brand Persona para 

divulgar uma série do gênero de terror. O estudo de caso se fundamenta na campanha 

de divulgação da segunda temporada da série O Mundo Sombrio de Sabrina, produto 

original do serviço de streaming12.  

 

4.1 O Mundo Sombrio de Sabrina 

 

A personagem Sabrina13, uma bruxa adolescente criada pelo editor John 

Goldwater e ilustrada pelo cartunista americano Daniel DeCarlo, teve sua primeira 

aparição em 1962, em Archie’s Mad House, uma revista em quadrinhos criada pela 

editora estadunidense Archie Comics14. A história surgiu em 1959 e contava alguns 

episódios inusitados da vida do personagem principal, o adolescente Archie, e sua 

turma de amigos. Os quadrinhos frequentemente parodiavam a cultura popular e os 

modismos da época, retratando a vida do garoto Archie, que morava em Riverdale, 

uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos, onde frequentava a escola e 

lanchonete locais, junto a Moleza, Veronica, Betty e Reggie.  

A obra contava com personagens regulares, entretanto, caso algum deles se 

tornasse querido pelo público, era provável que ganhasse maior destaque e, 

consequentemente, aparições mais recorrentes. Foi o que ocorreu com Sabrina, a 

bruxa adolescente que apareceu pela primeira vez na vigésima segunda edição da 

revista, a qual acabou sendo uma das mais procuradas pelo público da época. Assim, 

a personagem, até então secundária, passou a aparecer cada vez mais na história, 

                                                           
12 Acesso em: 11 out 2019. 
13 Disponível em: http://archiecomics.com/characters/sabrina-spellman/. Acesso em: 13 set 2019. 
14 Disponível em: <http://archiecomics.com/>. Acesso em: 13 set 2019. 
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principalmente a partir da septuagésima quarta edição da revista. Em 1969, a Archie 

Comics criou a Archie’s TV Laught- Out, história em quadrinhos derivada da Archie’s 

Mad House, que teve 106 edições e contou com a participação da personagem 

Sabrina em todas elas. 

   Figura 5 - Archie’s TV Laught- Out 

 
   Fonte: Facebook Archie Comics 

 A obra serviu para que Sabrina ganhasse, em 1971, sua própria história em 

quadrinhos: Sabrina, the Teenage Witch. A HQ apresentava as peripécias de Sabrina, 

uma adolescente aparentemente normal, mas que guardava um grande segredo. 

Fruto de um casamento entre uma mortal e um bruxo, Sabrina havia herdado os 

poderes de seu pai, e a aparência humana de sua mãe. Com os pais divorciados, a 

jovem morava com suas tias bruxas Hilda e Zelda, as únicas cientes de seu segredo, 

e possuía a difícil tarefa de conciliar a vida de uma adolescente normal e seus deveres 

enquanto bruxa, como por exemplo utilizar os poderes mágicos para combater 

inimigos. Sabrina frequentava a escola Riverdale High, e tinha vários amigos, entre 

eles, Harvey. Além da família e de seus amigos, Sabrina contava também com um fiel 

escudeiro, o gato Salem, que também possuía poderes, e estava sempre contribuindo 

para resolver os problemas nos quais Sabrina os colocavam frequentemente.  
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                            Figura 6 – Sabrina the Teen-Age Witch HQ 

 
                            Fonte: Facebook Archie Comics  

A HQ ganhou sua versão animada na TV, assinada pela Filmation Associates, 

produtora americana de desenhos animados, séries e filmes. Transmitida pela CBN 

nas manhãs de sábado, a série ficou no ar até 1974 e, junto com a HQ, serviu como 

base para a roteirização da sitcom Sabrina, the Teenage Witch, produzida pela 

Hartbreak Films, Archie Comics, Finishing the Hat Productions, e Viacom Productions. 

O filme Sabrina, the Teenage Witch1516 estreou em abril de 1996 no canal Showtime 

e funcionou como piloto não oficial da série. O personagem da bruxa Sabrina Sawyer 

foi interpretado pela atriz americana Melissa Joan Hart, que continuou no papel até o 

fim da série, em sua sétima temporada. Diferente da HQ, no filme, Sabrina passa a 

morar com suas tias Zelda, representada pela atriz Charlene Fernetz, e Hilda, 

interpretada pela atriz Sherry Miller, já na adolescência, e em seu aniversário de 16 

anos, descobre ser uma bruxa. O gato Salem, dublado pelo ator Nick Bakay, continua 

sendo seu melhor amigo e protetor, e nessa adaptação da história, é um bruxo que 

havia sido transformado em animal por conta de seu mal comportamento.  

 No filme que serviu de piloto para a série, Sabrina vive a incerteza de utilizar 

ou não seus feitiços recém descobertos ao seu favor, além de ter que esconder do 

restante das pessoas sua condição especial. Ela acaba se apaixonando por Seth, um 

colega de escola, namorado de Katie La More, uma garota vista como má por Sabrina. 

Harvey, interpretado pelo ator canadense Tobias Mehler, é apaixonado por Sabrina, 

mas ela só o vê como amigo. Tendo em mente que caso realizasse o feitiço do amor 

                                                           
15 Disponível em: https://www.cbs.com/shows/sabrina-the-teenage-witch/. Acesso em: 14 set 2019.  
16 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0117534/. Acesso em: 14 set 2019. 
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para Seth se apaixonar por ela, poderia ter uma consequência negativa em sua vida, 

Sabrina utiliza pequenas doses de seus poderes para fazer com que ele a note, 

exemplo disso é uma competição cujo prêmio seria o pedido de Seth para o baile da 

escola, e Sabrina usa de seus poderes para ganha-lo. Contudo, Katie acaba 

descobrindo o segredo de Sabrina a ameaça conta-lo para todos. A bruxa, então, 

transforma Katie em um cachorro para impedi-la, mas acaba transformando-a em 

humana, outra vez. Em meio a tamanha confusão, Sabrina nota o interesse de Harvey 

por ela e os dois acabam se aproximando. Ela decide ir com Harvey ao baile da escola, 

e o filme se encerra com o casal aproveitando a festa juntos. 

                     Figura 7 – Sabrina The Teenage Witch, o filme 

 
                    Fonte: Imdb17 

Cada episódio seguinte da série apresentava uma aventura da vida de Sabrina. 

A série teve as primeiras quatro temporadas exibidas pela ABC, de 1996 a 2000, e as 

últimas três temporadas foram transmitidas no canal The WB, do final dos anos 2000 

até abril de 2003. Sabrina só voltou a ter novos conteúdos em 2014, com mais uma 

HQ. 

As histórias de terror tinham bastante destaque nos quadrinhos de Archie, 

dividindo as edições das revistas com outros contos que possuíam narrativas mais 

leves. Contudo, em 2013, a Archie Comics criou a Archie Horror, selo pensado para 

separar as temáticas aterrorizantes das demais histórias. Tal apresentação exclusiva 

das narrativas de terror teve início com a história Afterlife with Archie18, na qual a 

cidade de Riverdale é tomada por um Apocalipse zumbi.  

                                                           
17 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt0115341/. Acesso em: 14 set 2019. 
18 JOSHUA, Rivera. ARCHIE COMICS ANNOUNCES NEW HORROR IMPRINT, TEASES SERIES.          

Entertainment Weekly. Disponível em: https://ew.com/article/2015/03/19/archie-comics announces-
new-horror-imprint-teases-third-series-following-return/. Acesso em: 13 set 2019. 
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                           Figura 8 - Afterlife with Archie 

 
                           Fonte - Facebook Archie Comics 

A edição de número seis da obra foi centrada na personagem Sabrina e teve 

grande aceitação por parte do público, o que serviu para que Sabrina ganhasse, em 

2014, sua própria história em quadrinhos com o gênero terror: The Chilling Adventures 

of Sabrina1920, uma versão mais sombria de Sabrina The Teenage Witch.    

A história ambientada nos anos 1960 conta a trajetória Sabrina Spellman, uma 

adolescente metade bruxa, metade humana que vive na cidade de Greendale com 

suas duas tias, Zelda e Hilda, seu primo Ambrouse e o gato protetor Salem. Sabrina 

acredita que os pais morreram em um trágico acidente de carro, quando ela ainda era 

um bebê. Fruto do casamento de Diana, uma mortal, e Edward, um bruxo, Sabrina 

aprende as lições de bruxaria em casa, com a ajuda das tias, enquanto vive uma vida 

relativamente normal. Ela estuda na escola Baxter High, é namorada de Harvey 

Kinkle, um jogador de basquete do time do colégio, e melhor amiga de Rosalind 

Walker, mais conhecida como Roz, e Susie Putnam. Quando o aniversário de 16 anos 

de Sabrina se aproxima, ela se vê diante de uma difícil decisão: assinar seu nome no 

livro de Satã e, assim, se tornar uma bruxa completa ou se despedir de sua família 

para permanecer no mundo dos humanos. Enquanto isso, Madame Satã, uma antiga 

companheira do pai de Sabrina, retorna do mundo dos mortos tomada por um 

                                                           
19 CHILLING ADVENTURES OF SABRINA #1 - COMICS BY COMIXOLOGY. Disponível em:  

https://www.comixology.com/Chilling-Adventures-of-Sabrina-1/digital-comic/136681. Acesso em: 13 
set 2019. 

20  SIMS, Chris. SABRINA #1: ALL THE GOTIC HORROR AND HUMAN SACRIFICE A TEEN ROMA 
NCE NEEDS [REVIEW]. Disponível em: https://web.archive.org/web/20150817184752/    
http://comicsalliance.com/chilling-adventures-sabrina-archie-review-aguirre-sacasa-hack/. Acesso 
em:  13  set 2019 
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sentimento de revolta, por não aceitar que Edward havia escolhido se casar com uma 

mortal, e não com ela. Madame Satã passa, então, a traçar planos diários de como se 

se vingar da família Spellman, principalmente de Sabrina, o fruto da união do casal. 

                                Figura 9 – Chilling Adventures of Sabrina HQ 

 
                               Fonte: Facebook Archie Comics 

Com a boa recepção do público, indicada pelo esgotamento das duas primeiras 

edições da HQ21, em setembro de 2017 foi anunciada a produção de uma série de TV 

que teria sua roteirização baseada na história em quadrinhos, e levaria o mesmo 

nome. O projeto estava sendo desenvolvido pelas emissoras norte-americanas The 

CW, Warner Bross Television e Berlanti Productions, em associação com a Archie 

Comics, e tinha seu lançamento previsto para 2018. A primeira proposta foi de que a 

série dividisse o mesmo universo de Riverdale, uma série de televisão também 

embasada nos personagens e histórias da Archie Comics. Contudo, em dezembro de 

2017, a Netflix propôs produzir as duas primeiras temporadas, e o projeto foi 

transferido para o serviço de streaming, que adquiriu seus direitos autorais22. 

Desenvolvida por Roberto Aguirre – Sacasa, a primeira temporada foi lançada 

no dia 26 de outubro de 2018, com uma classificação indicativa de 16 anos, se 

mostrando fiel à atmosfera de terror e o suspense desenvolvidos pela HQ. Entretanto, 

a Netflix atualizou o enredo, adicionando novos personagens e storylines. Sabrina 

Spellman é interpretada pela atriz norte-americana Kiernan Shipka2324 e sua dualidade 

                                                           
21 Disponível em: http://archiecomics.com/chilling-adventures-of-sabrina-1-sells-out-2nd-printing- anno   

unced/. Acesso em: 14 set 2019. 
22 ABRAMS, Natalie. WHY THE SABRINA THE TEENAGE WITCH SERIES WENT TO NETFLIX OVER 

THE CW. Entertainment Weekly. Disponível em: https://ew.com/tv/2018/01/07/sabrina- Riverdale-cw    
netflix/. Acesso em: 14 set 2019. 

23 Disponível em: https://www.imdb.com/title/tt7569592/. Acesso em: 14 set 2019. 
24 LESLIE, Goldberg. NETFLIX'S 'SABRINA' SERIES: ALL THE DETAILS (SO FAR) ABOUT THE 

'RIVERDALE' OFFSHOOT. The Hollywood Reporter. Disponível em: https://www.hollywoodreporter.  
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bruxa/mortal segue fiel às versões anteriores da personagem. O ator Ross Lynch vive 

o papel de Harvey Kinkle, o namorado encantador de Sabrina e na série é um 

desenhista nato, filho de um mineiro autoritário que deseja que o filho siga sua 

profissão. A atriz Lucy Davis interpreta Hilda Spellman, a tia de Sabrina que tem uma 

personalidade doce e encantadora, além de incentivar a sobrinha a valorizar sua vida 

enquanto mortal. A tia Zelda Spellman é vivida pela atriz Miranda Otto, bastante 

rigorosa quanto às questões familiares, influencia Sabrina a seguir os passos da 

família e se dedicar exclusivamente aos seus deveres enquanto bruxa. Zelda é devota 

da Igreja da Noite, instituição religiosa dos bruxos de Greendale que cultuam o Senhor 

das Trevas, e sonha que a sobrinha abandone seus estudos no colégio convencional 

de Greendale, para se dedicar a Academia das Artes ocultas, escola de feitiçaria que 

frequentou quando jovem. O ator Chance Perdomo vive o primo Ambrouse de 

Sabrina, que após tentar explodir o Vaticano, vive em prisão domiciliar de acordo com 

o decreto do Conselho das Bruxas. Madame Satã é interpretada pela atriz Michelle 

Gomez, na série ela rouba a identidade de Mary Wardwell, professora predileta de 

Sabrina, para conseguir se aproximar da garota e concretizar sua vingança. Há ainda 

os demais membros da Igreja da Noite e os estudantes da Academia de Artes Ocultas 

que veem Sabrina como uma ameaça, já que ela convive e tem afeto por humanos 

que desconhecem as forças ocultas de Greendale, mesmo com seu pai Edward tendo 

sido um membro de alto escalão na Igreja da Noite. Nesse sentido, a série The Chilling 

Adventures of Sabrina apresenta, de forma mais aterrorizante e sobrenatural que as 

versões anteriores, a mesma dificuldade da personagem Sabrina em conciliar sua 

natureza mortal com sua batalha contra as forças do mal que ameaçam ela, sua 

família e seus amigos humanos. 

                            Figura 10 – Chilling Adventures of Sabrina, a série da Netflix 

 
                             Fonte: Print Screen Netflix Browse 

                                                           
com/live-feed/netflixs-sabrina-series-all-details-far-riverdale-offshoot-1094773. Acesso em: 14 set 
2019. 
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Em dezembro de 2018 a data de estreia da segunda temporada foi divulgada 

para o dia 5 de abril de 2019, além disso, uma terceira e quarta temporadas foram 

confirmadas pelo serviço de streaming. A Netflix deu uma nova roupagem à série, 

surpreendendo quem acreditavam que a obra seria uma releitura fiel de Sabrina The 

Teenage Witch25, dos anos 1990. Mesmo com as duas séries sendo inspiradas no 

universo da Archie Comics, são adaptações de HQs distintas. Sabrina The Teenage 

Witch era uma série cômica e despretensiosa, com episódios independentes entre si, 

com um intuito claro de entreter e divertir o espectador. Além disso, o lado bruxa de 

Sabrina era suavizado, seus poderes e feitiços contavam com purpurinas e unicórnios, 

sem maiores conflitos ou ligação direta com cultos satânicos. Já a série produzida 

pela Netflix, The Chilling Adventures of Sabrina, mostra o ambiente de adoração 

satânico envolto no universo das bruxas, nesse caso, os feitiços são verdadeiros 

instrumentos de adoração a Satã, entidade cultuada na Igreja da Noite, em que rituais 

mais espirituosos e sanguinários são retratados. A personagem Sabrina também se 

mostra distinta, enquanto em The Teenage Witch, ela era apresentada como uma 

jovem insegura e indecisa, na versão Netflix, Sabrina tem um grande senso de justiça 

e independência, é bastante segura de si e de seus princípios, e está disposta a fazer 

qualquer coisa para defender aqueles que ama. Assim, a série se mostra uma versão 

mais crítica e contextualizada de Sabrina, abordando temas atuais abarcados pela 

atmosfera intrigante de suspense que compõe toda a obra. 

 

4.2 UMA ANÁLISE DO PARADOXO SABRINA SPELLMAN E A NETFLIX NO 

TWITTER  

 

O estudo de caso visa compreender como a empresa Netflix utiliza o twitter 

como forma de humanizar a relação marca e consumidor, a partir do paradoxo entre 

a comicidade de sua Brand Persona e o conteúdo de terror da série O Mundo Sombrio 

de Sabrina.  

 Um recorte dos próprios tweets postados pela Netflix Brasil (@NetflixBrasil) em 

seu perfil na rede social twitter serviram como base para o estudo de caso. Os tweets 

estão disponíveis no perfil da empresa no site, em modo público.  

                                                           
25 HIGHFILL, Samantha. CHILLING ADVENTURES OF SABRINA CAST PREVIEWS A DARKER SH 

OW THAN YOU MIGHT EXPECT. Entertainment Weekly. Disponível em: https://ew.com/tv/2018/09 
/13/chilling-adventures-of-sabrina-preview-kiernan-shipka/. Acesso em: 14 set 2019. 
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Optou-se, então, por um recorte cronológico composto por postagens que 

fazem parte da campanha de divulgação da segunda temporada da série O mundo 

sombrio de Sabrina, em que houveram interações entre a marca e o consumidor, 

resultando em 8 postagens26, realizadas em um período de 6 meses. O primeiro post 

analisado foi feito pela empresa no dia 4 de dezembro de 2018, e o último no dia 6 de 

maio de 2019. O recorte resultou em 8 tweets de conteúdo feitos pela própria empresa, 

11 das interações mais relevantes dos usuários com a marca, e as respostas da 

empresa a esses usuários (8 tweets), somando 27 postagens analisadas. A relevância 

das interações foi determinada a partir do número de curtidas e retweets27. 

                                            Figura 11 – Tweet 1 

 
                                           Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter28 

 O primeiro tweet da campanha (figura 11), publicado no dia 4 de dezembro de 

2018, apresenta a data de estreia da segunda temporada da série, no dia 5 de abril, 

além de seu teaser. A postagem recebeu mais de 2 mil e 300 compartilhamentos 

(retweets), além de cerca de 11 mil e 500 curtidas e 183 mil visualizações, o que infere 

                                                           
26 As postagens de divulgação da segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina dos dias 

24/12/2018, 16/03/2019, 07/04/2019, 18/04/2019 e 19/04/2019 não foram analisadas, pelo fato de a 
marca não ter respondido às interações do público com as postagens.  

27 Retweet (ou RT) é a denominação que recebe o compartilhamento no twitter. Um tweet que possui 

um grande número de retweets, é um tweet que recebeu muitos compartilhamentos. “De um modo 
geral, a prática consiste na reprodução de algo que alguém disse ou postou, com o crédito a quem 
originalmente publicou a postagem” (RECUERO, 2011).  

 28 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1070001440091971584. Acesso em: 4 out,        
2019. 



59 
 

  
 

que cerca de 2,68% do total de seguidores tiveram alguma interação com a 

publicação.  

 Pelo conteúdo do tweet é possível perceber o paradoxo ao utilizar o bom humor, 

característico da Brand Persona da Netflix, para abordar os temas da série, que dizem 

respeito, sobretudo, ao sobrenatural e ao gênero de terror. A marcar apresenta 

assuntos como a feitiçaria, sem deixar de lado o tom descontraído.  

 Além disso, nota-se a forma sucinta como a marca se comunica, característica 

da rede social analisada. A postagem se inicia com uma pergunta, o que além de 

remeter diretamente ao tema de feitiços presente na série, incita a interação do 

consumidor. Isso diz de um reconhecimento, por parte da marca, da necessidade de 

utilização de uma comunicação bidirecional, uma vez que, segundo Tapscott (2010), 

esse é o modelo no qual o novo perfil de consumidor está inserido desde a infância. 

A linguagem utilizada é pouco formal, evidenciada principalmente pelas expressões 

“cadê” e “pra”, o que demonstra uma preocupação da marca em produzir um conteúdo 

assertivo para o público da série presente no twitter, uma vez que, Segundo Tapscott 

(2010), os consumidores da geração internet esperam que as empresas se 

comuniquem com eles com a mesma simplicidade e clareza que eles utilizam ao trocar 

mensagens instantâneas com os amigos.  

                                             Figura 12 – Interação 1 

 
                                                Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter29 

 Na primeira interação com a postagem (figura 11), o usuário responde a marca 

com uma empolgação bastante evidente pelo uso de letras maiúsculas, que 

usualmente significa entusiasmo na linguagem da internet. Além disso, ele faz uso de 

                                                           
29 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1070001440091971584. Acesso em: 4, out,  

2019. 
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um gif30 da própria série, disponibilizado pela Netflix, que mostra a personagem 

Sabrina piscando para a “câmera”. 

 Um aspecto interessante desse comentário é a demonstração de afeto do 

usuário pela marca a partir da utilização da expressão “eu te amo”. Com uma interação 

direta e pessoal, propiciada pela rede social em questão demonstra intimidade e afeto 

do consumidor pela marca. Nesse sentido, se torna nítido o rompimento das barreiras 

geográficas e demográficas, salientado por Kotler (2017), que dificultavam a interação 

entre marcas e os clientes, proporcionado pelas redes sociais. 

 A resposta da Netflix, como usualmente ocorre, foi dada no mesmo dia em que 

o usuário deixou o comentário na publicação, o que está em consonância com o que 

Tapscott (2010) afirma acerca dos consumidores da geração internet valorizarem 

marcas que os respondem com velocidade, assim como seus amigos. A utilização do 

“eu” pela marca demonstra a necessidade da mesma de reafirmar sua personalidade, 

seu lado humano, algo que, segundo Kotler (2017), não pode ser esquecido pelas 

marcas na era da conectividade. Além disso, o arquétipo do Bobo da Corte de Mark e 

Pearson (2012), utilizado pela marca na construção de sua Brand Persona, fica claro 

na linguagem divertida e impulsiva (“que eu não me controlo”) presente na resposta 

da Netflix.  

                                                          Figura 13 – Tweet 2 

 
                                                          Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter31 

                                                           
30 GIF - Graphics Interchange Format ou formato de intercâmbio de gráficos, é um formato animado de 

imagens.  
31 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1075043839847657473. Acesso em: 4, out,  
   2019. 
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 O segundo tweet da campanha (figura 13), além de divulgar a segunda 

temporada da série, confirma as temporadas 3 e 4. Na postagem, que teve mais de 7 

mil compartilhamentos e 36 mil curtidas, também aparece um vídeo de Salem, o gato 

protetor de Sabrina, com mais de 570 mil visualizações, o que infere que cerca de 

8,38% do total de seguidores tiveram alguma interação com a publicação. 

Além da linguagem breve e descontraída que perpassa praticamente todas as 

postagens da marca, os termos “Renovação e Bruxaria”, utilizados pela Netflix, fazem 

referência a um meme bastante utilizado pelos grupos presentes nas redes sociais da 

internet, que foi adaptado ao ambiente que caracteriza a série. Isso infere a 

preocupação da marca de se inserir no ambiente em que sua audiência está presente, 

como estratégia de aproximação.  

                                               Figura 14 – Interação 2 

 
                                                  Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter32 

 A primeira interação com a postagem (figura 14) mostra a resposta de uma 

usuária que utiliza da linguagem sarcástica da própria marca para desdenhar do feito 

da Netflix de confirmar as próximas temporadas, argumentando que a empresa “não 

fez mais que sua obrigação”. A usuária também faz o uso de um gif da própria série, 

disponibilizado pela Netflix, que mostra Zelda, a tia de Sabrina, tomando café com 

uma clara expressão de ironia.         

 A interação da usuária demonstra que a postura da marca influencia 

                                                           
32 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1075043839847657473. Acesso em: 4 out  

   2019. 
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diretamente nas reações dos indivíduos, e na relação estabelecida entre ambos. A 

forma desinibida como a usuária reage, indica que a própria empresa se posiciona de 

maneira amistosa e oferece ao consumidor uma liberdade de comunicação. Isso 

resulta em uma confiança na marca, por parte do consumidor, que, para Kotler (2017), 

consiste em um dos critérios mais importantes para o cliente ao optar por uma marca 

específica.  

 Ao responder a usuária com apenas um gif, no qual Hilda e Zelda se entreolham 

espantadas, a Netflix reafirma sua postura divertida e sua linguagem irônica e bem-

humorada, típica do arquétipo do Bobo da Corte, no qual: “O desejo básico aqui é ser 

espontâneo e recuperar aquele espírito brincalhão que todos tínhamos quando 

pequenos” (MARK; PEARSON, 2012, p.207).  

                                                    Figura 15 – Tweet 3 

 
                                                    Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter33 

 No terceiro tweet da campanha (figura 15), a Netflix enfim disponibiliza o trailer 

da segunda temporada da série. O trailer foi visualizado mais de 540 mil vezes, a 

postagem teve 7 mil e 800 compartilhamentos e mais de 31 mil curtidas, o que infere 

que cerca de 7,92% do total de seguidores tiveram alguma interação com a 

publicação. 

Com uma nova pergunta, mas dessa vez retórica, a marca instiga o consumidor 

acerca de uma das principais figuras presentes na série O Mundo Sombrio de Sabrina: 

O diabo. O registro de um personagem que exemplifica a representação o mal 

                                                           
33 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1107650489787789314. Acesso em: 4 out 

2019. 
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remonta a tempos bastante antigos e repercute pelos mitos das mais diversas 

culturas. De maneiras distintas, os povos buscam personificar tanto a bondade quanto 

a maldade: “Demônios pertencem a todas as épocas e a todas as culturas” (BLOOM, 

2008, p.17). Nesse sentido, o diabo constitui uma das principais feições do mal, tendo 

se inserido na cultura ocidental de forma arraigada.  

As noções acerca do diabo, no Ocidente, remetem à mitologia grega. O deus 

Hades34, irmão de Zeus, recebeu o encargo de cuidar do mundo inferior, espaço para 

o qual os indivíduos iam após a morte. Hades, inspirava medo e era considerado um 

deus impiedoso, insensível e distante. O mundo dos mortos, que segundo Brandão 

(1986), também levava seu nome, estaria dividido em Tártaro, um espaço repleto de 

nevoeiros e árvores sombrias para onde as almas condenadas iam, Campos Elíseos, 

local com belas paisagens para onde iam os heróis e homens virtuosos, e Érebo que 

constituía o espaço entre Tártaro e Campos Elíseos:    

o Hades foi dividido em três compartimentos, Campos Elísios, local onde 
ficavam por algum tempo os que pouco tinham a purgar, Érebo, residência 
também temporária dos que muito tinham a sofrer, o Tártaro se tornou o local 
de suplício permanente e eterno dos grandes criminosos, mortais e imortais. 
(BRANDÃO, 1986, p.186).  

Segundo Nogueira (2000), o Diabo cristão surge a partir da reforma 

neoplatônica do antigo politeísmo grego: “Para evitar confusão entre Deus e essas 

divindades inferiores, Platão e sua escola lhes reservaram o nome de Demônio 

(daimôn), palavra usada anteriormente para exprimir a ação divina em geral” 

(NOGUEIRA, 2000, p. 21). Com o cristianismo, o diabo passa a ser apresentado como 

o grande adversário de Deus, instituindo no imaginário cristão a luta entre o Bem e o 

Mal, que passa a integrar um dos principais dogmas da doutrina cristã.   

 No início da era medieval, segundo Nogueira (2000), como forma de converter 

a Europa das religiões pagãs, a igreja passou a reduzir suas divindades às condições 

demoníacas, as apresentando com aparências ridicularizadas, como forma de 

demonstrar sua inferioridade diante da figura dos santos. A aparência de anjo caído 

do Diabo dá lugar a um monstro repugnante:  

O deslumbrante ser que nos fala a Bíblia adquiriu, aos olhos do povo, 
características físicas em correspondência a sua moral depravada: se ele é 
corrupto, mentiroso, inimigo de Deus e dos homens, perjuro, sacrílego, 

                                                           
34 “HADES, em grego ”Aidh$ (Hádes). Os antigos interpretavam este vocábulo com base na etimologia   

popular, sem nenhum cunho científico, e Hades erradamente era traduzido por "invisível, 
tenebroso", o que teria a vantagem, e há os que o fazem até hoje, de aproximá-lo do alemão Hölle 
e do inglês hell, "mundo subterrâneo, inferno" (BRANDÃO, 1986, p.311). 
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violador, maligno no mais alto grau, deverá necessariamente ser horrendo, 
disforme e repulsivo como nenhuma outra criatura. (COUSTÉ, 1996, p. 32). 

Ao longo dos séculos, em decorrência de traduções distintas, e das diferentes 

interpretações acerca do Diabo, Satã, Satanás, Príncipe das Trevas, Rei do inferno, 

Capeta, Capiroto, entre outros nomes e epítetos, passam a servir de denominação a 

esse único ser.           

 Na série O Mundo Sombrio de Sabrina, o chamado Senhor das Trevas era um 

anjo, que por trair a confiança de Deus, acabou sendo expulso do céu e, enquanto 

vagava pelo deserto, obteve a ajuda de Lilith. A figura de Lilith, cujo nome significa “da 

noite”, tem sua origem nos testemunhos orais reunidos nos textos da sabedoria 

rabínica, e foi definida inicialmente na versão jeovística, o que antecede a versão 

bíblica dos sacerdotes (SICUTERI, 1998).       

 Segundo Pires (2008), de acordo com o mito de Lilith, sendo Adão o primeiro 

homem criado à imagem e semelhança de Deus pai, para apaziguar sua solidão, Deus 

teria criado uma figura feminina, não a partir da costela do homem, mas sim do barro 

e das impurezas (saliva e sangue). Lilith teria sido, assim, nas diferentes versões que 

variam de acordo com cada cultura, a primeira mulher. Como esposa de Adão, teria 

sido designada por Deus ao marido a fim de exercer uma posição submissa, contra a 

qual se rebela rapidamente. Lilith se recusa a deitar-se por baixo de Adão durante a 

cópula. Adão nega o pedido que, para Sicuteri (1998), significaria uma paridade entre 

os dois corpos e as duas almas, o que quebraria um imperativo de submissão 

feminina. Lilith, então, se revolta contra Adão e Deus, que a transforma em um 

demônio, símbolo do pecado e da transgressão, condenada a um destino de 

sofrimento.      

No texto bíblico hebraico-cristão, Eva constitui a figura que teria sido criada 

como forma de minimizar a solidão de Adão. Gerada a partir de sua própria costela, 

deveria torna-se sua companheira e esposa: “Então Javé Deus fez cair um torpor 

sobre o homem, e ele dormiu. Tomou então uma costela do homem e no lugar fez 

crescer carne. Depois, da costela que tinha tirado do homem, modelou uma mulher e 

mostrou-a para o homem” (Gen 2:21-22). Ainda que posteriormente Eva tenha sido 

considerada sinônimo de heresia ao ter influenciado Adão a cometer o pecado 

original, o que resultou na expulsão de ambos do paraíso35, em sua criação, Eva passa 

                                                           
35 No terceiro capítulo de Gênesis, está descrita uma das versões acerca da origem do mal. Eva e Adão 

não poderiam comer do  fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entretanto, a serpente 
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a constituir o ideal de submissão da mulher ao homem. Ela contrapõe a figura de Lilith, 

pois como foi criada a partir de Adão, sua existência estaria condicionada à figura 

dele: “Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne! Ela será chamada 

mulher, porque foi tirada do homem!” (Gen 2:23).     

 Na série O Mundo Sombrio de Sabrina, ao ser ajudado por Lilith, quando os 

dois se encontram vagando pelo deserto, Lúcifer promete a ela o trono a seu lado, no 

inferno36. O Senhor das Trevas é a entidade adorada pelas bruxas de Greendale, na 

Igreja da Noite.  

Ao se referir ao diabo como “capiroto37”, uma expressão de uso popular, a 

marca reforça o paradoxo de imprimir os elementos simbólicos da atmosfera 

sobrenatural da série, em sua persona brincalhona e despretensiosa de Bobo da 

Corte. Assim, é possível perceber que, independente do gênero do conteúdo ser o 

terror, a Brand Persona da marca não perde sua essência cômica. Isso torna o 

conteúdo produzido original e criativo, além de ir ao encontro da premissa da Netflix 

de produzir a série certa para a pessoa certa, uma vez que ela adapta a linguagem da 

série para a sua audiência.      

Nesse sentido, é possível perceber, também, uma tentativa da marca de 

integrar toda sua comunicação e seu tom de voz e, assim, “fornecer uma experiência 

contínua à medida que os consumidores passam de um canal para o outro” (KOTLER, 

2017, p.108). 

                        Figura 16 – Interação 3 

 
                                         Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter38 

                                                           
afirma que eles não poderiam morrer por isso: “Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem 
o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e 
do mal.” (Gen 3:5). Ao provarem do fruto proibido, ambos teriam sido expulsos do paraíso. 

36 Disponível em: https://o-mundo-sombrio-de-sabrina.fandom.com/pt-br/SenhordasTrevas.Acesso em: 
4 out 2019. 

37 Capiroto – gíria brasileira bastante comum, que faz referência à figura do diabo. 
38 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1107650489787789314. Acesso em: 4 out 

2019. 
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 Na primeira interação com o tweet (figura 14), a usuária afirma, de forma 

bastante empolgada, que ela quem pediu o trailer da segunda temporada da série. 

Como resposta, a Netflix confirma a versão da usuária de que a postagem teria, de 

fato, sido feita para ela. Assim, é possível perceber uma tentativa da marca de agradar 

o consumidor, alimentando seu desejo de se sentir exclusivo, algo que, segundo 

Tapscott (2010), está fortemente manifesto nos clientes da geração internet, que 

visam um produto e uma comunicação personalizada para eles.  

 Nesse sentido, além de fomentar a exclusividade no consumidor, a marca 

consegue transmitir o senso de amizade e inclusão a ele, característica do arquétipo 

do Bobo da Corte: “Esse arquétipo (...) não entra em grupos para repetir 

comportamentos e se encaixar, seu objetivo é ser o mais autêntico possível, uma vez 

que acredita poder ser aceito e até mesmo adorado da forma que realmente é” 

(MARK; PEARSON, 2012, p.204). 

                                                   Figura 17 – Tweet 4 

 
                                                   Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter39 

 No quarto tweet de divulgação da segunda temporada, a Netflix apresenta um 

vídeo que mostra Kiernan Shipka, Ross Lynch e Gavin Leatherwood, atores que 

interpretam respectivamente Sabrina Spellman, Harvey Kinkle e Nicholas Scratch na 

série, em uma versão moderna da brincadeira de “bem me quer, mal me quer”. O 

vídeo obteve mais de 260 mil visualizações, 3 mil compartilhamentos e cerca de 16 

mil e 200 curtidas, o que infere que cerca de 3,8% do total de seguidores tiveram 

alguma interação com a publicação.       

                                                           
39 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1113140818871713797. Acesso em: 7 out     

   2019. 
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 No final da primeira temporada da série, Sabrina termina seu relacionamento 

com Harvey, e acaba se aproximando de Nicholas, um dos estudantes bruxos de 

maior destaque na Academia das Artes Ocultas. Utilizando do conteúdo da série ao 

se referir a possível invocação de uma magia sombria, a marca reforça o paradoxo de 

tratar dos assuntos sobrenaturais da série de forma divertida, característica de sua 

Brand Persona, além de instigar o público sobre a formação de um triângulo amoroso 

envolvendo os três personagens.  

O uso da expressão “tô pirando” aponta uma euforia por parte da marca com 

relação ao possível triângulo amoroso da série, o que pode indicar um dos seis 

atributos (fisicalidade, intelectualidade, sociabilidade, emocionalidade, personalidade 

e moralidade) assinalados por Kotler (2017) como sendo característicos de marcas 

humanas: a emocionalidade.  

Marcas que evocam emoções podem induzir ações favoráveis dos 
consumidores. Elas se conectam com os clientes em um nível emocional com 
mensagens inspiradoras. Às vezes, essas marcas também se conectam com 
eles exibindo seu lado bem-humorado. (KOTLER, 2017, p.141).  

Para o autor, ser transparente com emoções e sentimentos é um dos principais 
traços a serem considerados por marcas que buscam tornar sua comunicação mais 
humana: 

                                         Figura 18 – Interação 4 

 
                                          Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter40 

 Na primeira interação com a postagem da Netflix (figura 18), a usuária afirma 

não estar sabendo lidar com o triângulo amoroso formado por Sabrina, Harvey e 

Nicholas, apresentado pela marca.  

 Como resposta, a Netflix atesta que compartilha do mesmo sentimento da 

usuária, algo característico do arquétipo do Bobo da Corte de tentar transmitir ao 

consumidor uma sensação de inclusão e de pertencimento ao grupo (MARK; 

PEARSON, 2012, p.204). 

                                                           
40 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1113140818871713797. Acesso em: 7 out       

2019. 
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Ademais, a marca afirma que seus ships41 variam de acordo com a hora do dia. 

Assim, com o conteúdo da resposta, além de demonstrar empatia pela usuária, a 

marca busca se inserir em sua linguagem, estabelecendo um diálogo simples e 

adaptado ao contexto da internet. 

                                             Figura 19 – Tweet 5 

 

             Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter42 

 O quinto tweet da campanha de divulgação (figura 19) foi realizado no dia 5 de 

abril de 2019, data de estreia da segunda temporada. A postagem mostra a marca 

reproduzindo uma das possíveis “reclamações” de seus consumidores, além de um 

novo teaser da série, que recebeu mais de 390 mil visualizações, 4 mil e 700 

compartilhamentos e mais de 27 mil e 400 curtidas, o que infere que cerca de 9,1% 

do total de seguidores tiveram alguma interação com a publicação.  

 A partir da reprodução, por parte da marca, de uma conversa recorrente entre 

ela e o consumidor, é possível notar seu conhecimento sobre o perfil específico da 

                                                           
41 Ships: expressão bastante utilizada pelos usuários da internet que indica um casal pelo qual a   

pessoa em questão se simpatiza.  

 42 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1114165859835088899. Acesso em: 4 out    

2019. 
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audiência da série. Ao abordar assuntos sobre escola e o dever de estudar, além de 

trazer à tona temas que são tratados diretamente na obra, a marca demonstra clareza 

acerca da Buyer Persona da série, uma vez que compreende os problemas e 

demandas do seu consumidor ideal. 

Além disso, se faz perceptível que, mesmo utilizando da linguagem irônica, 

característica do Bobo da Corte, a marca busca centrar a comunicação no ser 

humano, no consumidor: “No marketing centrado no ser humano, [...] os responsáveis 

pelo marketing preenchem não apenas as necessidades funcionais e emocionais dos 

consumidores, mas também abordam suas ansiedades e seus desejos latentes” 

(KOTLER, 2017, p. 134).  

                                                 Figura 20 – Interação 5 

 

                                                   Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter43 

  Na primeira interação com o tweet (figura 20), diante da postagem em que a 

Netflix afirma que mesmo tendo que estudar, Sabrina conseguiu lançar a segunda 

temporada de sua série, a usuária argumenta não ser uma bruxa, justificando sua 

possível incapacidade de realizar o mesmo feito. Além disso, ela faz o uso de um gif 

de uma celebridade brasileira, a cantora Gretchen, bastante utilizada como meme 

pelas comunidades da internet. 

                                                           
43 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1114165859835088899. Acesso em: 4 out   

2019. 
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 Em resposta ao comentário, a Netflix alega que, na verdade, a personagem 

Sabrina é uma “meio bruxa”, uma vez que é filha de um pai bruxo e uma mãe humana, 

como mostrado na primeira temporada da série. Assim, segundo a marca, o 

argumento da consumidora seria uma “meia desculpa”. Ao incitar o consumidor a 

conciliar, ou até mesmo priorizar seu divertimento, que no caso significa assistir a 

série, a Netflix reafirma o lema de diversão em primeiro lugar, algo que segundo Mark 

e Pearson (2012), é inerente ao arquétipo do Bobo da Corte. Além disso, ela apresenta 

uma das principais características paradoxais da personagem, que consiste em ser 

metade bruxa e metade humana, para o diálogo com o consumidor, o que pode 

despertar sua curiosidade e interesse.  

                                               Figura 21 – Tweet 6 

 

                                               Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter44 

 O sexto tweet de divulgação da segunda temporada de Sabrina (figura 21) foi 

postado no dia 12 de abril de 2019, uma semana após a estreia da mesma. Nele, a 

marca indaga ao consumidor qual a série que se destaca na cidade onde a 

personagem Sabrina mora (Greendale), e apresenta um vídeo no qual personagens 

da série O Mundo Sombrio de Sabrina pronunciam o nome “Lúcifer”, que teve mais 

de 220 mil visualizações, 2 mil compartilhamentos e cerca de 15 mil e 700 curtidas, o 

                                                           
44 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1116802593156628481. Acesso em: 4 out 

2019. 
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que infere que cerca de 3,2% do total de seguidores tiveram alguma interação com a 

publicação.           

 Na publicação, a Netflix faz referência a outro produto original da marca: a série 

“Lúcifer45”, que conta a história do personagem de mesmo nome, que se cansou da 

vida enquanto Senhor das Trevas, no inferno, e acabou se mudando para Los 

Angeles, onde passou a ajudar a polícia local a resolver crimes e deter malfeitores46.  

Lúcifer compartilha de uma temática relativamente parecida com O mundo 

sombrio de Sabrina, assim, a Netflix utilizou de uma só postagem de conteúdo para 

divulgar as duas séries. De acordo com Rafael Rez (2016), um dos principais objetivos 

do marketing de conteúdo é atrair um público preparado para comprar e com interesse 

no que a marca tem para oferecer, o que torna possível perceber uma tentativa da 

Netflix de levar um público que talvez consuma uma das séries e se interessa pelos 

assuntos nela discutidos a consumir uma outra com o teor semelhante.  

                                        Figura 22 – Interação 6 

 

                                          Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter47 

 Na primeira interação com a postagem (figura 22), a usuária afirma ter 

“engolido” a segunda temporada da série, como forma de expressar que assistiu a 

mesma de forma rápida. Como resposta, a Netflix questiona a consumidora se ela 

teria engolido a série assim como Sabrina engoliu a poção, fazendo alusão a uma 

cena do primeiro episódio da segunda temporada, intitulado “Epifania48”. No episódio, 

                                                           
45 Lúficer -  Segundo a interpretação da  Bíblia de Jerusalém (2002), Lúcifer era um arcanjo que se 

rebelou contra a decisão de Deus, que nomeou seu filho   o chefe supremo do Seu reino. Lúcifer, 
então, reúne um exército de anjos rebeldes e lidera uma mitológica revolução que desafia a 
onipotente monarquia hereditária do universo. Lúcifer e suas legiões rebeldes são derrotados e 
banidos para as trevas exteriores  

46 Disponível em: http://www.adorocinema.com/series/serie-18145/. Acesso em: 4 out 2019. 
47 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1116802593156628481. Acesso em: 4 out 

2019. 
48 Epifania – “o termo sumério para divindade. Tinha como significado primitivo uma epifania  celeste: 

claro, brilhante” (ELIADE, 1992, p. 61).  
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Sabrina tenta se tornar a estudante líder da Academia das Artes Ocultas, e tem que 

enfrentar diferentes desafios para conseguir. Na cena apontada pela marca na 

interação, Sabrina acaba perdendo um dos desafios e, como consequência, tem que 

ingerir uma poção estragada.  

Ao trazer uma cena específica da série para o diálogo com o público, a marca 

pode inserir ainda mais a pessoa que já assistiu a série em seu ambiente temático, 

mantendo o produto em sua memória por um maior tempo. Além disso, um indivíduo 

que ainda não assistiu a série, pode ter sua curiosidade despertada, ao tentar 

compreender o diálogo em questão. Otimizar a curiosidade do público, segundo Kotler 

(2017), consiste em uma estratégia de apresentar uma informação atraente sobre a 

marca ou produto, que ele possa se interessar e buscar mais informações por conta 

própria. 

                                                           Figura 23 – Tweet 7 

 

                                                          Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter49  

 No sétimo tweet de divulgação da nova temporada da série (figura 23), a Netflix 

apresenta uma pressuposição do público acerca da figura do Satã, de que ele 

representaria o mal e que seu desejo seria destruir o mundo. E em seguida, contradiz 

tal afirmação com uma imagem do segundo episódio da segunda temporada, 

intitulado “A Paixão de Sabrina Spellman”, no qual o Senhor das Trevas desafia 

Sabrina a roubar um pacote de chiclete, como forma de confirmar sua devoção ao 

caminho das trevas. O post obteve cerva de 15 mil compartilhamentos, e mais de 55 

mil e 500 curtidas, o que infere que cerca de 0,96% do total de seguidores tiveram 

alguma interação com a publicação. 

                                                           
49 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1123308699769085953. Acesso em: 4 out  

2019. 
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 O tom de ironia e brincadeira utilizado pela marca na postagem é uma das 

principais características do arquétipo do Bobo da Corte: “O arquétipo do Bobo da 

Corte nos ajuda a viver a vida no presente e ser impulsivos e espontâneos (...) a 

estratégia aqui consiste em brincar, fazer piadas e ser engraçado” (MARK; 

PEARSON, 2012, p.204). Ainda que roubar não seja algo socialmente aceito, a atitude 

do Satanás de desafiar Sabrina a apenas roubar um pacote de chiclete parece 

relativamente leve diante da afirmação de que o público espera grandes ações 

maldosas por sua parte, o que demonstra o caráter paradoxal da figura do diabo na 

série.   

                                                      Figura 24– Interação 7 

 

                                                   Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter50 

 Uma das interações que obteve mais engajamento com o tweet da marca 

(figura 24), consiste no questionamento de uma usuária sobre a possibilidade de o 

pedido de Sanatás para que Sabrina roubasse uma caixa de chicletes ser, na 

realidade, um pretexto para disfarçar o cheiro de enxofre que o Senhor das Trevas 

exala (algo mencionado em vários episódios da série). Diante do tweet, outro usuário 

questiona a possibilidade de o inferno, na verdade, cheirar a cebola. Tal indagação 

resulta na resposta de outra usuária, que nega a teoria, afirmando que não seria 

possível o inferno ter cheiro de cebola, visto que o Satanás não gosta do vegetal 

(informação confirmada na primeira temporada da série). Por fim, a usuária que iniciou 

a interação com a marca, apresenta uma teoria de que o desejo de Satanás seria 

                                                           
50 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1123308699769085953. Acesso em: 4 out 

2019. 
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dominar o céu e como não havia conseguido, Deus, como castigo, o teria mandado 

viver em um lugar que cheirasse a cebola, algo abominado por ele.   

 É possível perceber que o diálogo presente na figura 22 está em consonância 

com o que Tapscott (2010) afirma acerca dos jovens inseridos na geração internet, 

que discutem suas teorias e opiniões livremente, tanto entre si quanto com a própria 

marca: “Hoje, os clientes jovens não estão esperando um convite para colaborar e 

compartilhar informação – em muitos casos, eles vão modificar a tecnologia e entrar 

por contra própria dentro da empresa” (TAPSCOTT, 2010, p. 255). 

 Como resposta a toda essa interação, a Netflix afirma estar amando a fanfic51 

sobre o inferno das cebolas e pede para que os usuários deem seguimento a história. 

Tal atitude pode demonstrar uma tentativa da marca de alavancar a conversa entre 

os consumidores, o que segundo Kotler (2017) pode significar uma maneira de 

aumentar a consciência da marca ou do produto, de forma relativamente natural.  

                                                         Figura 25 – Tweet 8 

 

                                                         Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter52 

No oitavo tweet de divulgação da segunda temporada da série (figura 25), a 

Netflix apresenta um vídeo em que o ator Luke Cook, que interpreta o Senhor das 

Trevas em O Mundo Sombrio de Sabrina, envia uma mensagem para o ator Tom Ellis, 

que representa Lúcifer na série de mesmo nome. No vídeo, Luke parabeniza Tom pelo 

seu trabalho e pela quarta temporada da série Lúcifer, que ele confirma estrear no dia 

                                                           
51 Fanfic – Abreviação do termo fanfiction: “A fanfiction é [...] uma história escrita por um fã, envolvendo 

os cenários, personagens e tramas previamente desenvolvidos no original, sem que exista nenhum  
intuito de quebra de direitos autorais e de lucro envolvidos nessa prática. Os autores de fanfiction  
dedicam seu tempo a escrevê-la em virtude de terem desenvolvido laços afetivos fortes com o original 
[...]” (VARGAS, 2005, p.21).   

52 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1125445256181362688/. Acesso em: 4 out   
2019. 
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8 de maio, além de saludar o Satanás no fim do vídeo, como forma de cumprimento. 

A postagem obteve mais de 204 mil e 800 visualizações, 1300 compartilhamentos e 

mais de 11 mil curtidas, o que infere que cerca de 2,9% do total de seguidores tiveram 

alguma interação com a publicação.  

Tratando-se de duas séries com temáticas e figuras parecidas, como a do 

diabo, ao utilizar do conteúdo de uma série para complementar a divulgação de outra, 

é possível perceber a presença de uma narrativa transmidiática adotada pela marca 

como estratégia de publicidade. Henry Jenkins (2019) define que narrativa transmídia 

é um tipo de estrutura narrativa onde partes de uma história são dispersas de forma 

sistemática através de múltiplas plataformas de mídia, cada elemento de uma história 

tem sua plataforma definida de acordo com o que ela pode contribuir para contar o 

todo da história. Assim, permite que a história possa ser expandida, visando, 

principalmente, o engajamento do público. 

Na postagem, a marca diz trazer uma mensagem de O Mundo Sombrio de 

Sabrina para a Lux, uma boate da série Lúcifer, localizada em Los Angeles e 

comandada pelo próprio. Além disso, a Netflix utiliza de elementos das duas séries 

com o tom divertido do arquétipo do Bobo da Corte para afirmar que “até mesmo no 

inferno existe camaradagem”. 

 

                                         Figura 26– Interação 8 

 

                                           Fonte: Print screen do perfil @NetflixBrasil no Twitter53 

Em uma das interações com o post da marca (figura 26), o usuário afirma haver 

pensado que a data apresentada pelo ator Luke Cook no vídeo, 8 de maio de 2019, 

se tratava da data de estreia da nova temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina, e 

não da série Lúcifer.  

                                                           
53 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1125445256181362688/. Acesso em: 4 out     

2019. 
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Como resposta, a Netflix argumenta que a segunda temporada da séria estreou 

há pouco tempo (um mês antes da postagem), e questiona se o usuário tem noção de 

quantos fósforos a marca precisa para construir um inferno na próxima temporada. 

Com o conteúdo do tweet, é possível perceber o traço brincalhão, característico do 

arquétipo de Bobo da Corte. Apesar da marca estar sendo relativamente pressionada, 

ela consegue aliviar o diálogo com o bom humor e ironia.  

Além disso, a marca instiga a curiosidade do consumidor acerca da terceira 

temporada, visto que a possível construção cenográfica de um inferno faz alusão a 

última cena do episódio final da segunda temporada, no qual Nicholas fica preso no 

inferno, junto a Lilith, e Sabrina promete resgatá-lo.  

A partir do conteúdo analisado, torna-se possível perceber o forte paradoxo 

temático no qual a marca se insere durante toda divulgação de O Mundo Sombrio de 

Sabrina. Partindo-se de uma estratégia de humanização da relação com o 

consumidor, a Netflix trata dos temas sobrenaturais que a série apresenta, enquanto 

produto do gênero de terror, sem alterar as características básicas de sua Brand 

Persona, como a diversão e a ironia, que é alinhada ao arquétipo do Bobo da Corte. 

Com um tom de voz de marca alegre e sarcástico, que perpassa toda sua 

comunicação, a Netflix adapta seu marketing de conteúdo ao contexto da série e a 

sua audiência.  

O paradoxo construído a partir da divulgação está em consonância com o 

próprio produto O Mundo Sombrio de Sabrina, que também apresenta um caráter 

paradoxal. A própria personagem principal, Sabrina Spellman, configura um paradoxo 

ao ser metade mortal e metade bruxa se distanciando, assim, da visão idealizada da 

mulher enquanto um ser representante do bem ou do mal. Para Bloch (1995), essa 

visão remonta ao discurso bivalente da Igreja na Idade Média, segundo o qual a 

mulher seria a imagem da pureza e divindade ou do pecado e da profania, em que os 

homens vão encontrar ou a perdição ou a salvação, relação expressa em duas figuras 

distintas: Eva e Maria. 

O Concílio de Trento (1545 – 1563) no qual definiu-se o caráter sacramental 
do casamento, comportará mudanças para as mulheres devido ao reforço do 
controle da moralidade (...). Quando se instala o casamento monogâmico, 
torna-se necessária a criação do mito da Virgem Maria. (...) O casamento 
necessita de uma imagem feminina purificada na exaltação à maternidade. 
Essa construção mítica tornou-se o modelo ideal, inatingível. (COLLING, 
2014, p. 73) 
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Enquanto Maria constitui a personificação da pureza e da virgindade, Eva 

passa a representar seu completo oposto, se tornando símbolo da perdição dos 

homens e do pecado:  

Houve uma falha na formação da primeira mulher, por ter sido ela criada a 
partir de uma costela recurva, ou seja, uma costela do peito, cuja curvatura 
é, por assim dizer, contrária à retidão do homem. E como, em virtude dessa 
falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona a mente. (ARAUJO, 
1997 apud COLLING, 2014, p. 66). 

Além da visão bivalente acerca do feminino, resultante do discurso disseminado 

pela Igreja, segundo Colling (2014), durante a Idade Média, a situação das mulheres 

é ambígua, pois ao mesmo tempo que a Igreja oferece abrigo para as que tinham seus 

maridos nas inúmeras guerras, persegue impiedosamente todas as que buscam 

aprofundar seus conhecimentos em assuntos como magia:  

(...) o fenômeno da caça às bruxas, que tem seu auge nos séculos XVI e XVII 
e que tem entre os seus determinantes o medo das mulheres, medo este que 
evidencia com clareza a articulação poder/saber/sexualidade e que reage 
através da exacerbação do aspecto punitivo. As bruxas são majoritariamente 
mulheres que lidam com as funções reprodutivas e da sexualidade 
(parteiras), e que, em função disto, detêm considerável dose de influência 
nas suas aldeias. A eliminação das bruxas/parteiras e do saber específico 
que detinham (técnicas abortivas, de anticoncepção e outras) vai a par com 
o processo de regulamentação da medicina, que se inicia em 1509 com as 
leis européias que proíbem o exercício da medicina para aqueles que não 
tivessem diploma universitário, e cujo alvo preferencial evidentemente era as 
mulheres, proibidas de cursar as universidades (ALMEIDA, 1990 apud 
COLLING, 2014, p. 69). 

Nesse sentido, ainda com a série ambientada nos anos 1960, Sabrina configura 

um paradoxo ao ser uma bruxa, mas se afastar das representações do mal a elas 

atribuídas, visto que Sabrina claramente utiliza de seus poderes para ajudar os 

mortais. Além de não se assemelhar ao ideal de pureza feminino, por se mostrar uma 

mulher que não é submissa a qualquer figura masculina, se mostrando empoderada 

em todos os aspectos de sua vida e, sobretudo, por exercer magia negra.  

Além disso, a figura de Lilith na série também se mostra paradoxal. Ela é 

encarregada pelo Senhor das Trevas de proteger Sabrina Spellman de qualquer 

ameaça, e preservar o seu bem-estar. Isso se mostra incoerente com algumas 

interpretações do mito de Lilith, associam sua figura à tirania e à maldade.  

Nesse sentido, nota-se que paradoxo temático construído a partir da divulgação 

da Netflix no twitter, está em consonância com a própria série O Mundo Sombrio de 

Sabrina, que também apresenta um caráter essencialmente paradoxal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando o objetivo proposto pelo presente trabalho de analisar a 

estratégia de humanização usada pela Netflix em seu perfil na rede social Twitter, 

tornou-se possível compreender a singularidade do processo contruído pela marca a 

partir do paradoxo temático resultante da divulgação de uma série do gênero de terror 

por uma Brand Persona essencialmente divertida, alinhada ao arquétipo de Bobo da 

Corte.   

 A partir da análise, pode-se inferir que a marca transparece preocupar-se com 

o conteúdo disponibilizado não só na plataforma de streaming, como em seu perfil na 

rede social twitter, através da demonstração de conhecimento acerca dos interesses 

de seus públicos específicos (Buyer Persona), com o uso constante de uma linguagem 

que transmite as preferências da audiência a qual se dirige, a clareza de tendências 

e a busca de construir um relacionamento humano e para além das vendas. Além 

disso, nota-se pelo recorte analisado, que o público se dirige à Netflix com proximidade 

e afeto, e enxerga no espaço de respostas às postagens a possibilidade de conversar, 

interagir com a marca e outras pessoas com interesses similares. 

 O estudo de caso possibilitou a percepção de que o alinhamento da Brand 

Persona da marca ao arquétipo do Bobo da corte, diz de uma tentativa de 

aproximação e reconhecimento da marca pelo público. A implementação da voz e tom 

da marca que perpassa toda sua comunicação e se alinha aos assuntos discutidos no 

produto em questão, no caso a série O Mundo Sombrio de Sabrina, infere uma busca 

pela humanização dessa relação entre marca e consumidor.  

A partir do conteúdo dos tweets, é possível perceber o paradoxo temático 

construído pela Netflix ao utilizar da comicidade, característica de sua Brand Persona, 

para tratar de temas abordados na série O Mundo Sombrio de Sabrina, que dizem 

respeito, principalmente , ao sobrenatural. Assim, pode-se destacar que, 

independente do gênero do produto ser o terror, a Brand Persona da marca não perde 

sua essência e adapta a linguagem da série ao seu tom de voz e a sua audiência, o 

que torna o conteúdo produzido original e criativo, além de estar em consonância com 

a premissa da Netflix de entregar a série certa para a pessoa certa. 

Ao escolher produzir a série a partir de uma HQ do gênero de terror, e não 

realizar um remake da série Sabrina, dos anos 1990, que apresentava temas leves e 
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até mesmo infantis, a Netflix assume o caráter paradoxal de utilizar de uma Brand 

Persona divertida para divulgar um produto essencialmente de terror. Além disso, 

esse paradoxo construído a partir da divulgação está em consonância com o próprio 

produto O Mundo Sombrio de Sabrina, que também apresenta um caráter paradoxal.  

 Conclui-se que, a partir da análise, a Netflix se mostra comprometida em 

desenvolver uma comunicação específica para um público específico, baseada em 

um relacionamento humano e, sobretudo, amigável. A interação com o público da 

série, no twitter, se apresentou de forma jovial, descontraída e repleta de informações 

sobre o produto, o que pode demonstrar um caráter estratégico alinhado ao objetivo 

da empresa de gerar maior engajamento e fidelização dos consumidores.  
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