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“We don’t have a choice on 

weather we do social media, the 

question is how well we do it.” 

QUALMAN, Erik. 



RESUMO 

 

 

 

 

 

 

As redes sociais estão cada vez mais inseridas na sociedade moderna. Esse trabalho 

pretende mostrar como as novas mídias podem ser ferramentas eficazes de comunicação em 

momentos de crise. Partindo do conceito de redes sociais na Internet de Raquel Recuero, e 

com o auxílio de dados estatísticos atuais a dissertação mostra o crescimento dessas 

ferramentas e como a velocidade e o poder de compartilhamento de informações na Internet 

têm um potencial que, em momentos de crise social, pode mobilizar a população. Para isso, 

é feito um estudo de caso sobre a ação do HEMORIO durante as chuvas na Região Serrana 

do Rio de Janeiro no mês de janeiro de 2011, mostrando como essa instituição usou as 

redes sociais para atingir resultados nunca antes vistos na sua história. São dados que 

confirmam a presença das novas mídias na sociedade contemporânea e sua ação no 

cotidiano das pessoas, na forma como se comunicam e nas suas ações.  
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1. Introdução 

 

 O número de usuários das redes sociais na Internet cresce anualmente numa velocidade 

tão avassaladora como se apresenta a aceleração do tempo nesse mesmo universo midiático. A 

diversidade de conteúdo e velocidade de troca de informação acompanham esse crescimento.  

Esse trabalho pretende mostrar como essas novas mídias vêm ocupando lugar de destaque 

cada vez maior na sociedade contemporânea e como elas podem ser ferramentas poderosas em 

situações de crise social, como desastres naturais, acidentes de grande porte, dentre outros. 

 Tomando como base o livro Redes Sociais na Internet, de Raquel Recuero e tendo 

como apoio autores como Pierre Lévy, Manuel Castells e Anthony Mayfield, a monografia 

conceitua redes sociais na Internet, mídias sociais e analisa a atuação dessas ferramentas na 

sociedade contemporânea, no cotidiano das pessoas e sua ação como plataforma/meio de 

comunicação. Abordando a questão da velocidade e do compartilhamento de dados, as redes 

sociais são apresentadas como um potencial de propagação de informações que podem ser 

úteis em momentos de crise, ajudando a mobilizar grupos sociais de tal forma que com suas 

atitudes possam contornar dificuldades. 

 Para exemplificar esse quadro, o capítulo quatro apresenta um estudo de caso sobre a 

ação de comunicação do HEMORIO durante um momento de crise: as chuvas na Região 

Serrana do Rio de Janeiro, que aconteceram no mês de janeiro de 2011. Essa campanha, que 

foi considerada um sucesso, trouxe resultados nunca antes vistos na história do Rio de Janeiro, 

que, de algum modo, podem ser relacionados às redes sociais na Internet. Para esse estudo de 

caso foi realizada uma entrevista com o chefe da assessoria de comunicação da instituição, 

Marcos Araújo. 

 Essa monografia divide-se em quatro capítulos.O primeiro capítulo, que tem como 

título redes sociais, conceitua teoricamente o que é comumente chamado de rede social. Além 

de apresentar números que mostram o crescimento das redes sociais tanto no Brasil como no 

mundo e como essas ferramentas são cada vez mais importantes para a comunicação entre as 

pessoas, essa parte do trabalho contem um breve histórico das redes sociais na Internet, desde 

os meados dos anos 1990. Nesse capítulo ainda é apresentada a diferença entre redes sociais e 

mídias sociais. 
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O segundo capítulo fala sobre a influência das redes sociais na sociedade 

contemporânea. Abordando os conceitos de ciberespaço e de aproximação, procura mostrar 

como as interações na Internet estão se tornando cada vez mais comuns, tornando-se parte do 

cotidiano das pessoas, das empresas, das organizações e das relações de comunicação. O 

conceito de cotidiano também é explorado nesse capítulo, tendo como base textos de Agnes 

Heller e Michel de Certeau. 

O último tópico desse capítulo traz uma reflexão sobre redes sociais como fontes de 

informação. Em uma sociedade em que a velocidade é cada vez mais importante e na qual o 

público e o privado interagem de forma intensa, as redes sociais são cada vez mais usadas para 

o compartilhamento de notícias e dados, tanto por pessoas comuns, quanto por profissionais da 

comunicação. 

O capítulo três apresenta o estudo de caso sobre a ação do HEMORIO nas redes sociais 

após as chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro, que aconteceram no mês de janeiro de 

2011. Considerado a maior tragédia climática da história do país, esse evento causou comoção 

nacional. Através de divulgação nas mídias sociais o HEMORIO conseguiu um número 

recorde de doadores de sangue, que supriram a necessidade momentânea e ainda abasteceram 

os estoques de três bancos de sangue da cidade do Rio de Janeiro. O capítulo traz um breve 

histórico da instituição e dados sobre o acontecimento dos dias 11 e 12 de janeiro de 2011 e 

termina com um estudo de caso sobre a campanha já citada. 

A análise dessa campanha é baseada em uma entrevista com o chefe da assessoria de 

comunicação do HEMORIO, Marcos Araújo. O estudo apresenta a estratégia de comunicação 

da instituição nas redes sociais e, mais especificamente, o caso das chuvas na Região Serrana, 

com os dados, ações e resultados da campanha que motivou as maiores médias de doação de 

sangue da história do estado do Rio de Janeiro. 

Números de pesquisas citadas nesse trabalho, textos de especialistas e até mesmo a 

ação de uma instituição pública que é tomada como exemplo para essa monografia mostram o 

potencial que as redes possuem. E esse potencial já é um objeto interessante de estudo. Em um 

mundo cada vez mais globalizado as redes surgem como importante ferramenta da sociedade 

contemporânea. 

Tanto como fontes de informações específicas, quanto como difusoras de dados em 

larga escala, as mídias sociais ocupam espaços que não têm tanto lugar nas mídias 
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tradicionais, além de funcionarem como fomentadoras de notícias que já estão circulando e 

iniciarem assuntos que ainda não chegaram aos veículos de comunicação da grande mídia. 

Além disso, as redes sociais na Internet têm um papel cada vez mais importante para o 

jornalismo. Além de permitirem contato mais rápido com as fontes, colocam o repórter em 

relação com diversas fontes que se apresentam como inter-relacionadas  dentro da própria 

rede. E, como veremos no estudo de caso, as redes sociais podem dar início a um movimento 

que seja de interesse do veículo de comunicação e, consequentemente, do jornalista. 

Portanto, esse trabalho faz uma reflexão ampla sobre as redes sociais na Internet, suas 

relações com os indivíduos e a sua aproximação com ações de comunicação, de solidariedade 

e do cotidiano.  
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2. Redes Sociais 

 

 Este capítulo procurará definir o que estamos entendendo por redes sociais, sobretudo a 

partir dos aportes teóricos e conceituais de Raquel Recuero (2009), objetivando estabelecer 

diferenças e aproximações em relação ao que alguns autores conceituam como mídias sociais 

(MAYFIELD, 2008). Na sequência caracterizamos, também a partir do estudo de Mayfield 

(2008), as mídias sociais. 

O objetivo desse primeiro capítulo, portanto, é procurar entender conceitualmente o 

que se define como redes sociais, tendo em vista a forma como milhares de pessoas no Brasil 

utilizam-se desses lugares virtuais para estabelecer conexões de múltiplas naturezas, fazendo 

do país o quinto lugar do mundo em números de usuários da Rede, atrás apenas da China, 

Estados Unidos, Japão e Índia1

Em 2011, mais de 2.1 bilhões de pessoas, cerca de 30% da população do planeta, 

estavam conectadas à INTERNET

.    

2. Um aumento de mais de 20% no número de usuários em 

comparação com 20093. No Brasil, no mesmo ano, o IBOPE registrou mais de 77 milhões de 

usuários, dos quais mais de 45 milhões foram considerados ativos (aqueles que acessam com 

frequência, seja de casa ou do trabalho)  4

 Para a construção desse painel de usuários que não cessam de crescer, as redes sociais 

têm papel chave. No final do ano passado, existiam mais de 2,4 bilhões de contas em sites de 

redes sociais em todo o mundo. Só o Facebook, o maior site desse tipo na Internet, terminou 

2011 com mais de 800 milhões de usuários cadastrados, registrando um acréscimo de mais de 

200 milhões de contas em um ano. No Brasil, onde 87% dos usuários ativos da Internet 

acessam as redes sociais, o site de Mark Zuckerberg experimentou crescimento de quase 

300%·, dando um salto de cerca de nove milhões de usuários para mais de 35 milhões em 2011. 

Com isso o Facebook ultrapassou o Orkut e se tornou a rede social mais usada no Brasil e o 

.  

                                                 
1 Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F. Acesso em 16/04/2012. 
2 Disponível em: http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/. Acesso em: 16/04/2012. 
3 Disponível em: http://royal.pingdom.com/2010/01/22/internet-2009-in-numbers/. Acesso em: 16/04/2012. 
4 Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F. Acesso em 16/04/2012. 
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país alcançou a quarta colocação no ranking de número de usuários da plataforma em todo o 

mundo. 5

 Estabelecer uma comunicação quase na velocidade do instante, permitindo uma 

rapidez até então não produzida pelo ato comunicacional parece ter sido o ideal desde o início 

da idealização da web, nas últimas décadas do século XX. Tim Berners-Lee, o criador do 

primeiro site da Internet, pensou, inicialmente, em uma maneira de compartilhar arquivos e 

trocar mensagens com outros usuários. Assim nasceu o email, uma das principais formas de 

comunicação na rede até os dias de hoje. 

 

 Entretanto, com o passar dos anos e com o aumento considerável no número de 

internautas, foi sentida a necessidade de uma ferramenta de comunicação mais abrangente e 

que permitisse ampliação nas redes de contatos. As limitações dos serviços de email impediam 

que as mensagens fossem propagadas com facilidade a um grande número de contatos. 

   O ICQ6 foi o primeiro caso de sucesso de um programa de mensagens instantâneas. 

Criado em 1996 por quatro jovens israelenses, que fundaram a uma empresa 

chamada Mirabilis, tinha como objetivo produzir uma nova forma de comunicação pela 

Internet. Inicialmente foi desenvolvido para os usuários de sistemas operacionais Windows, 

que, até então, não possuíam um software que garantisse a comunicação instantânea entre eles. 

Em pouco mais de um ano o ICQ já tinha mais de quatro milhões de usuários e, dois anos após 

sua criação, foi vendido e incorporado ao sistema da AOL7

 No mesmo período, surgiu a Sixdegrees 

. 
8

                                                 
5 Disponível em: http://www.nickburcher.com/2012/01/facebook-usage-statistics-by-
country.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NickBurcher+%28nick+
burcher%29&mid=56. Acesso em 16/04/2012. 

: a primeira rede social que permitiu a criação 

de um perfil virtual, bem como a publicação e listagem de contatos. Esse novo modelo de rede 

social passou a permitir a visualização de perfis de terceiros. Após esse, vários outros 

semelhantes foram criadas. O conceito de sites de redes sociais foi se aprimorando e 

alcançando públicos e formatos variados. Com destaques para o Habbo Hotel, um jogo inglês 

que permite a interação entre os usuários e que conta atualmente com mais de 250 milhões de 

usuários, o Classemates.com, uma rede americana que tinha por objetivo reunir pessoas que 

estudaram juntas, e o Friends Reunited, uma rede britânica que permite aos seus usuários 

6  A sigla "ICQ" é um acrônimo feito com base na pronúncia das letras em inglês (I Seek You) 
7 http://pt.wikipedia.org/wiki/ICQ#Hist.C3.B3ria_do_ICQ. 
8 Disponível em: http://www.edialog.com.br/midia-social/a-primeira-midia-social/. Acesso em 31/05/2012 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mirabilis_(ICQ)�
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pesquisa sobre conteúdos, procurar empregos e marcar encontros amorosos. Após grande 

sucesso, os dois sites foram vendidos, perderam parte de seu valor e hoje se concentram em 

exibir memórias e nostalgia. O Classemates.com inclusive mudou seu nome para Memory 

Lane. 

 Em 2002, surgiu a Friendster, que conquistou internautas com o conceito de circulo de 

amizades, encorajando laços de relacionamento entre pessoas com interesses comuns. 

Seguindo o mesmo perfil da Sixdegrees, também permitia a criação e a divulgação de perfis e 

listas de contatos. O sucesso foi tão grande que o sistema não suportou o número de usuários. 

Os problemas técnicos enfrentados eram constantes e acabaram impedindo o crescimento da 

rede, a pioneira em um estilo que faria muito sucesso através de plataformas como o Orkut, o 

MySpace e o Facebook. 

 Em 2003 surgiu o MySpace, uma espécie de nova versão do Friendster, com 

características bem semelhantes. Com o aperfeiçoamento destacou-se por ser uma rede social 

totalmente interativa, com espaços para músicas e fotos e um blog que pode ser personalizado 

por cada usuário. O MySpace se tornou uma das redes sociais mais populares do mundo, 

principalmente nos Estados Unidos. 

 Também, em 2003, o LinkedIn aparecia com uma proposta totalmente diferente das 

redes sociais daquela época. Ao contrário das demais não tinha como foco a integração de 

grupos de amizades com interesses em comum. O interesse era profissional e ficou conhecida 

como um recurso para os empresários que querem se comunicar com os outros profissionais e 

colegas de trabalho ou de estudos que procuram estabelecer conexões. 

 A partir de 2004, com o conceito de web 2.0 começou a surgir o que alguns autores 

conceituam como a segunda geração de mídias sociais9

A Web 2.0 é fruto de uma série de inovações tecnológicas que 
surgiram nos últimos anos, como blogs, RSS, wikis e tagging, além 
do crescimento rápido no uso da banda larga e dispositivos móveis 
com maior capacidade computacional. Isoladamente, estas 
tecnologias não eram percebidas, mas aglutinadas, reformularam o 
próprio comportamento da sociedade. (TAURON, 2011, p.10) 

. Sobre a Web 2.0 , Cezar Tauron 

afirma: 

                                                 
9 Web 2.0, segundo Tim O’Riley é “a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das 
regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos 
que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando 
a inteligência coletiva”. Disponível em: http://radar.oreilly.com/2006/12/web-20-compact-definition-tryi.html. 
Acesso em 16/04/2012.  
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Com um novo modo de usar e pensar a Internet, os desenvolvedores da web e os 

próprios usuários da rede estabeleceram outras formas de conexão e compartilhamento de 

informações. E algumas mídias sociais baseadas em conteúdos específicos surgiram entre 

2003 e 2005, com destaques para o Delicious.com, voltado para compartilhamento de links; o 

Youtube e o Vimeo, direcionados para compartilhamento de vídeos; e o Flickr e o Fotolog, 

para compartilhamento de fotos, entre outras. 

 O ano de 2004 também foi o da criação dos dois sites de redes sociais que mais fizeram 

sucesso no Brasil: o Orkut e o Facebook. O Orkut foi idealizado por um funcionário do 

Google e tinha a proposta de possibilitar aos usuários a construção de novas amizades. Em seu 

lançamento o público alvo seria os internautas americanos. No entanto, a rede social faria 

maior sucesso em dois países em especial: o Brasil e a Índia. O Orkut se tornou uma febre, 

inicialmente era necessário o envio de um convite por parte de algum amigo que já estava 

participando da rede. Isso gerou uma enorme interação por parte dos usuários que, dessa forma, 

rapidamente difundiram o uso da rede. Atualmente o Orkut conta com cerca de 66 milhões de 

usuários ativos, dos quais mais da metade são brasileiros. 

             O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg e por mais quatro colegas de faculdade, 

entre eles o brasileiro Eduardo Saverin. A composição do site foi inicialmente limitada pelos 

fundadores aos estudantes da Universidade de Harvard, mas foi expandida para outras 

faculdades. Gradualmente adicionou suporte para alunos em várias outras universidades antes 

de abrir para estudantes do ensino médio e, eventualmente, para qualquer pessoa com 13 anos 

ou mais. Em fevereiro de 2012, o site tinha mais de 845 milhões de usuários ativos. Com 

milhares de aplicativos, além de recursos e facilidade em se interligar com outras mídias 

sociais, o Facebook se consolida como a rede social mais popular do mundo. 

 No ano de 2006 foi lançado o Twitter, um serviço de microblogging, até então 

considerado o mais inovador no que se refere à velocidade da informação. Com características 

bem diferentes das demais redes sociais, permitia apenas 140 caracteres para publicação de 

qualquer conteúdo. Por possuir número ilimitado de conexões e por ser usado em larga escala 

por celebridades, o Twitter segue conquistando cada vez mais usuários tendo atualmente mais 

de 100 milhões de contas ativas (e 225 milhões de registradas). 

Após algumas tentativas frustradas de lançar uma rede social que realmente fizesse 

sucesso, o Google criou o novo projeto chamado de Google+. A empresa gigante das buscas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard�
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lançou, em 2011, este projeto dando destaque aos círculos e às buscas através das redes sociais. 

A ideia inicial da rede Google+ seria permitir uma interação dos usuários de maneira seletiva, 

dividindo em círculos cada grupo de amizade. Utilizando ferramentas como o Hangout, no 

qual é possível fazer uma conferência em tempo real com vários usuários, o Google 

conquistou artistas famosos. Atualmente, quase um ano após seu lançamento a rede social 

ainda não decolou e apesar de ter mais de 170 milhões de usuários cadastrados, pouco mais da 

metade usa a ferramenta regularmente. 

Esse breve histórico procurou caracterizar o crescimento das mídias sociais nos últimos 

anos, sobretudo dos sites de redes sociais, tanto no que diz respeito ao número de usuários 

quanto no que se refere à importância dessas ferramentas. Empresas, governos e diversos 

setores da sociedade estão, cada vez mais, usando, se divulgando e provocando mudanças 

através dessas novas mídias10

Por isso é importante entender os conceitos de redes sociais e de mídias sociais, que 

comumente são. Como veremos no item a seguir, as redes sociais definem-se pela 

possibilidade de estabelecer conexões comunicativas entre pessoas. Transformam-se assim em 

lugares de troca de informações, de reencontro, de produção de memórias pessoais, ampliando 

as possibilidades da comunicação interpessoal. Entretanto, observamos também uma 

ampliação cada vez mais expressiva nas formas de se comunicar através dessas redes e dos 

usos sociais que as instituições podem vir a fazer delas, inclusive em momentos de crise, como 

veremos ainda no decorrer desse trabalho. 

. 

 

2.1. Em torno do conceito de redes sociais 
 

Redes sociais complexas sempre existiram, mas os desenvolvimentos 
tecnológicos recentes permitiram sua emergência como uma forma 
dominante de organização social. Exatamente como uma rede de 
computadores conecta máquinas, uma rede social conecta pessoas, 
instituições e suporta redes sociais. (WELLMAN, apud RECUERO, 
2002b, p.93). 
 

 Como remarca Raquel Recuero (2002), as redes sociais sempre existiram e o que 

mudou com as ferramentas tornadas possíveis pelas tecnologias digitais foi a sua emergência 
                                                 
10 Esse breve histórico foi produzido a partir das informações de RECUERO (2009) e MAYFIELD (2008). Além 
de artigos na Wikipédia sobre as redes sociais citadas.  
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como uma nova forma de organização social. Assim, grosso modo, podemos definir rede 

social como qualquer modo de interação de um determinado grupo de pessoas. Uma forma de 

interação entre diversos pontos, que tenham alguma relação entre si. Pode ser um grupo de 

estudos, uma empresa, uma rede de amigos, uma pequena comunidade em um ponto remoto 

do planeta. Em qualquer lugar em que existam pessoas que se relacionem, haverá uma rede 

social. 

 Entretanto, com o advento da Internet outro tipo de rede social passou a existir, e, logo, 

a assumir, no senso comum, a nomenclatura geral do termo. Assim, os sites que possibilitam 

essa interação e conexão entre pessoas passaram a ser sinônimos de redes sociais, tão logo se 

popularizaram e se difundiram. 

 Raquel Recuero (2009, p. 102) citando Boyd e Ellison, define sites de redes sociais 

como sistemas que permitem i) a construção de um indivíduo através de um perfil ou página 

pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada 

ator. Ou seja, são plataformas baseadas em softwares sociais, sites programados diretamente 

com o objetivo de estabelecer uma comunicação mediada pelo computador entre pessoas que 

se localizam espacialmente em territórios não presenciais. Basicamente sites de redes sociais 

são os espaços utilizados para a expressão dessas redes na Internet. 

 A diferença entre esses sites e outras formas de comunicação mediada pelo computador 

é o modo como permitem a visibilidade e a interação das redes sociais e a manutenção dos 

vínculos sociais que se dão nos espaços fora da Internet. Para a autora, a permanência das 

interações resulta do fato de que o usuário pode visualizar as informações sempre que desejar 

e esse vínculo pode ser partilhado por todos daquela mesma rede. Portanto, as plataformas que 

possuem mecanismos de individualização, que mostram as redes de relacionamentos de cada 

ator de forma pública e que permitem a interação entre seus usuários podem ser consideradas 

sites de redes sociais. 

 Porém, é importante ressaltar que para Recuero (2009) os sites atuam apenas como 

suporte nos quais as interações que constituem as redes sociais acontecem. O site por si só não 

é uma rede social. É apenas um sistema que salienta, apresenta e permite que os atores sociais, 

através do seu uso, estabeleçam relações que constituem as redes de fato. 

Essas relações permeadas pelo virtual, que se tornam cada vez mais comuns vão se 

associando às interações físicas e, em alguns casos, ocupando o lugar dos encontros pessoais 
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na forma pela qual os indivíduos interagem. É cada vez mais comum que conversas através de 

sites, por exemplo, contribuam para a ampliação das interações entre indivíduos, sendo, muitas 

vezes, a única forma de relacionamento entre eles. 

 E são basicamente dois elementos que constituem e possibilitam aos sites de redes 

sociais funcionarem como plataformas para a constituição de relações entre os indivíduos. Em 

primeiro lugar, os próprios indivíduos, os atores sociais, aqueles que se interligam com outros 

atores, formando assim uma rede de compartilhamento, troca e acúmulo de informação, e, em 

segundo lugar, o ciberespaço, espaço no qual essas conexões se dão, local que torna possível 

que a rede seja condensada. 

 Raquel Recuero define os atores sociais como: 

 
O primeiro elemento da rede social, representado pelos nós (ou nodos). Trata-
se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do sistema, os 
atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 
constituição de laços sociais. (RECUERO, 2009, p.25) 
 

 Assim, para a autora, os atores são espécies de “nós sociais”, ou seja, cada indivíduo 

forma um ponto de uma rede de pessoas que atuam no sentido do fortalecimento dos laços 

sociais. São esses nodos em posição de constituição de interações que formatam as redes. 

Entretanto, Recuero reconhece que na Internet, os atores não são reconhecidos tão facilmente, 

pois: 

 
 Quando se trabalha com redes sociais na Internet, no entanto, os atores são 
constituídos de maneira um pouco diferenciada. Por causa do distanciamento 
entre os envolvidos na interação social, principal característica da 
comunicação mediada por computador, os atores não são imediatamente 
discerníveis. (RECUERO, 2009, p.25) 

   

Por causa desse distanciamento, trabalha-se com as representações que os atores 

sociais produzem de si. Uma construção identitária do eu que pode ser expressa através de um 

perfil no Facebook, uma conta no Twitter, um domínio de um blog ou qualquer outra 

manifestação do sujeito nas plataformas online. 

 Essas representações são definidas por Recuero (2009) como uma expressão de 

elementos da personalidade ou da individualidade do ator. Uma expressão pessoalizada na 

Internet que permite que os indivíduos interajam na rede. A interação só ocorre com a 



 
 

11 
 

percepção do espaço, das características e da individualidade do outro no ciberespaço. E essa 

interação está constantemente sendo construída e atualizada, construindo as redes sociais: 

 
Há um processo permanente de construção e expressão de identidade 
por parte dos atores no ciberespaço. Um processo que perpassa não 
apenas as páginas pessoais como fotologs e weblogs, nicknames em 
chats e a apropriação de espaços como os perfis em softwares como o 
Orkut e o MySpace. Essas apropriações funcionam como uma 
presença do “eu” no ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo 
tempo, público. Essa individualização dessa expressão de alguém 
‘que fala’ através desse espaço é que permite que as redes sociais 
sejam expressas na Internet. (RECUERO, 2009, p. 26) 

 

 Portanto, as identidades sempre fluidas e cambiantes dos sujeitos nesse espaço de 

constituição permanente do si, são ainda mais fluidas. O eu do ciberespaço, na concepção de 

Recuero (2009), está em permanente processo de refiguração e, ao mesmo tempo, em que o eu 

privado se torna e se apresenta de maneira permanente como eu público. É o que Sibilia 

(2003) define como “imperativo da visibilidade” da sociedade contemporânea, uma 

necessidade de exposição pessoal, de passar uma imagem de si que, de alguma forma, atraia a 

atenção de outros atores sociais. Num mundo globalizado, cada vez mais individualista, é 

necessário que o ator tenha uma visibilidade que garanta que ele faça parte da sociedade 

virtual, como afirma Recuero (2009) “é preciso ‘ser visto’ para existir no ciberespaço”. 

 Vale ressaltar que assim como um encontro entre dois amigos precisa de um local 

específico para acontecer, também as interações online ocorrem num lugar específico, aquilo 

que Pierre Lévy define como ciberespaço. 

 
Eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela 
interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 
computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas de 
comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes 
hertzianas e telefônicas clássicas), na medida em que transmitem 
informações provenientes de fontes digitais ou destinadas à 
digitalização. Insisto na codificação digital, pois ela condiciona o 
caráter plástico, fluido, calculável com precisão e tratável em tempo 
real, hipertextual, interativo, e, resumindo, virtual da informação que 
é, parece-me, a marca distintiva do ciberespaço. Esse novo meio tem 
a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os dispositivos 
de criação de informação, de gravação, de comunicação e de 
simulação. (LÉVY, 1999, p. 92) 
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 E é nesse espaço que ocorrem as trocas entre os atores das redes sociais. As conexões 

entre os diversos membros de uma determinada rede acontecem nesse espaço e ali ficam 

armazenadas. Recuero (2009, p. 30) afirma que as interações entre os usuários de determinada 

plataforma na Internet estão, de certa forma, “fadadas a permanecer no ciberespaço”. Os 

comentários em um blog ou até mesmo troca de mensagens no Facebook ou no Twitter, por 

exemplo, permanecem ali até que o comentário seja deletado ou que a conta do usuário seja 

excluída. Mas um simples clique na opção curtir pode trazer a tona um assunto comentado há 

meses ou até mesmo anos. As interações dos indivíduos através da rede, na maioria dos casos, 

deixam de certa forma um rastro social que permanece ligado aos seus criadores, mesmo que 

esses não queiram ou não se recordem daquilo que postaram. 

 E como no ciberespaço os indivíduos não conseguem ter a mesma percepção do outro, 

tal como ocorre numa conversa face a face, as palavras acabam sendo a principal forma de 

identificação do que um ator representa na Internet.  Recuero (2009, p. 25) diz que “é preciso, 

assim, colocar rostos, informações que gerem individualidade e empatia, na informação 

geralmente anônima do ciberespaço.” Somente assim a comunicação pode ser estabelecida 

com eficácia. 

 Essa construção de uma identidade individual fica visível nos perfis do Orkut, por 

exemplo, nos quais fotos, recados e depoimentos de amigos, comunidades expressam gostos, 

relações, fatos da vida e até mesmo a história dos indivíduos retratados. O mesmo ocorre no 

Facebook, através de opções como “curtir”, de links e aplicativos que se relacionam com 

outros sites da web, funcionando como elementos de identificação individual dos diversos 

atores que fazem parte da rede. 

 

2.2. Mídias sociais 

 

Mayfield (2008) define mídias sociais como “um grupo de novos tipos de mídias 

online, que compartilham em sua totalidade ou em parte das seguintes características”( p.  

5) 11

 

:  

                                                 
11  “Social media is best understood as a group of new kinds of online media, which share most or all of the 
following characteristics”. Tradução livre do autor. 
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1. Participação: a mídia social incentiva contribuições e retorno de todos que estão 

interessados. O público se mistura à mídia, de forma que um é necessário para a existência e 

para o desenvolvimento do outro no ciberespaço.  

 

2. Abertura:  a maioria dos serviços de mídia social está aberta ao retorno e à participação. 

Eles encorajam votação, comentários e partilha de informações. Raramente há qualquer 

obstáculo para o acesso e para fazer uso do conteúdo. Assim, o conteúdo protegido por senha 

não é visto com bons olhos. 

 

3. Conversa: ao passo que a mídia tradicional é baseada em "transmissão" (conteúdo 

transmitido ou distribuído para uma audiência), a mídia social é mais vista como uma 

conversa de duas vias. As mídias sociais permitem com que atores sociais se engajem de 

forma coletiva atavés de uma conversação em tempo real ou assíncrona.  

 

4.Comunidade: a mídia social permite que comunidades se formem rapidamente e  que se 

comuniquem eficazmente. Comunidades compartilham interesses comuns, como por um time 

de futebol, por culinária ou por uma determinada visão política.                 

 

5.Conectividade: a maioria dos tipos de mídias sociais prosperam em sua conectividade, 

fazendo uso de links para outros sites, recursos e pessoas. 

 

 Já para Raquel Recuero mídias sociais 
 

É aquela ferramenta de comunicação que permite a emergência das 
redes sociais. Para permitir que as redes sociais emirjam, esses meios 
de comunicação precisam subverter a lógica da mídia de massa (um 
>todos) para a lógica da participação (todos<->todos). Mídia social, 
assim, é social porque permite a apropriação para a sociabilidade, a 
partir da construção do espaço social e da interação com outros atores. 
Ela é diferente porque permite essas ações de forma individual e 
numa escala enorme. Ela é diretamente relacionada à Internet por 
conta da expressiva mudança que a rede proporcionou. (RECUERO, 
2008)  12

 
  

  

                                                 
12 Disponível em: http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html. Acesso em: 14/04/2012. 
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Portanto, podemos definir mídias sociais como um conjunto de ferramentas online 

baseadas na interação entre diversos usuários que possibilitam estabelecer conexões entre 

diferentes tipos de grupos e plataformas. Enquanto as redes sociais são mais focadas na 

interação entre os atores, as mídias sociais são mais amplas, englobando as redes sociais, mas 

não apenas isso. O foco está na troca de informação, nas possibilidades criativas de se 

formarem grupos que partilham um determinado assunto ou um determinado sistema. 

 E essas ferramentas, que cada vez mais fazem parte do modo pelo qual a comunicação 

se dá, estão em constante desenvolvimento e transformação. A base das mídias sociais é a 

inovação. Sobre essa questão, Recuero13 afirma que “os usos da mídia social são sempre 

criativos, diferentes do propósito original. (…) Uma mídia social que deixa de apresentar usos 

criativos está fadada ao fracasso.” Mayfield (2008) caracteriza seis tipos básicos de mídias 

sociais. Essa tipificação, entretanto, não é fechada, já que “inovação e mudança são 

abundantes

 

1. Sites de

” (pág. 6) nesse sistema. 

 redes sociais: esses sites permitem às pessoas criarem páginas pessoais e, em 

seguida, conectarem-se com amigos para compartilhar conteúdo e comunicação. São exemplos 

o MySpace, o Facebook e o 

 

2. 

Orkut. 

Blogs:  os blogs são diários online, com 

 

3. W

postagens que são organizadas de forma 

cronológica inversa, ou seja as mais recentes ficam na página principal enquanto as mais 

antigas vão sendo arquivadas. Com grande possibilidade de interações com outras mídias e por 

não necessitarem de um perfil ou cadastro prévio de seus leitores, talvez sejam a forma mais 

conhecida de mídias sociais. 

ikis: Esses sites permitem que as pessoas adicionem conteúdo ou editem as informações, 

agindo como um documento público ou banco de dados. São uma forma de mídia colaborativa, 

na qual, diferentemente dos blogs, os próprios usuários são os autores. O Wiki mais conhecido 

é Wikipedia, a enciclopédia online que tem mais de 19 milhões de artigos em 281 idiomas14

 

. 

                                                 
13 Disponível em: http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html. Acesso em: 14/04/2012. 
14 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia. Acesso em 16/04/2012. 
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4. Podcasts: arquivos de áudio e vídeo que ficam disponíveis para compra ou 

download através de serviços como o iTunes, da Apple

 

5. 

. Geralmente são associados a outro 

tipo de mídia social, como um blog, por exemplo. 

Fóruns: áreas de discussão on-line, muitas vezes em torno de temas e interesses 

específicos. Fóruns vieram antes do termo "mídia social" e são um elemento poderoso e 

popular das comunidades online

 

6. C

. 

omunidades de conteúdo: comunidades que organizam e compartilham determinados 

tipos de conteúdo. As mais populares comunidades de conteúdo tendem a se formarem em 

torno de fotos (Flickr), links marcados (del.icio.us) e vídeos (YouTube)

 

. 

7. Microblogging: rede social combinada com blogs reduzidos,  onde pequenas quantidades 

de conteúdo (atualizações) são distribuídos online e através de celulares. O Twitter é 

claramente o líder 

 

nessa modalidade. 

 Recuero (2009) também constrói uma tipologia para as redes sociais, caracterizando-as 

a partir de dois grandes grupos: as emergentes e as de associação. A existência dessa diferença 

não significa que cada tipo deva estar presente num ambiente, ou seja, os dois tipos 

podem 

 As redes sociais emergentes são “aquelas expressas a partir das interações entre os 

atores sociais” (2009 p.94). São as que têm seu foco nas trocas de informação realizadas pelos 

elos das conexões da rede e pela conversação mediada pelo computador.  É uma forma de 

comunicação descentralizada, na qual o grupo é formado na medida em que os usuários se 

comunicam, se conectam. Por exemplo, em comentários de um blog, ou de comentários em 

uma publicação no Facebook. São interações que podem ser fortalecidas, construídas e 

reconstruídas através de trocas sociais. 

estar presentes em uma mesma rede, sendo, portanto, a ótica escolhida para a análise 

que permite produzir a separação. 

 Essas redes normalmente são pequenas, pois demandam tempo e uma relação mais 

forte entre os atores. Quando um determinado usuário do Facebook publica um comentário no 

perfil de um amigo sobre determinado evento de que ambos participaram, pode se iniciar uma 
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conversa, com alguns amigos em comum que também estiveram presentes, mostrando, por 

exemplo, a relação de amizade que existe entre determinados atores, sendo a rede uma 

expressão dessa relação. 

 Redes emergentes, portanto, são pautadas pela interação social mútua. Os indivíduos 

realizam trocas comunicacionais que geram o sentimento de sentir-se parte de um grupo e/ou 

de uma relação. O foco não está no número de membros e sim na dinâmica  das conexões, que 

demandam mais participação dos atores sociais. 

 Já a rede de associação é aquela que não parte de laços sociais existentes entre os seus 

membros, mas que permite que as pessoas interajam e que relações sejam construídas. As 

redes de associação são focadas no pertencimento e não na relação com outros indivíduos.  

Primo (2003) classifica as conexões desse tipo de rede como mais “estáticas” e, 

portanto, bem diferentes das emergentes. A lista de amigos no Facebook ou seguir um perfil 

do Twitter não representa esforço para o ator social. Ele não precisa dedicar tempo na relação: 

uma vez adicionado, o contato permanece na rede, independentemente do tipo de relação que 

acontece entre os indivíduos. Uma celebridade que é seguida por milhões de fãs no Twitter 

pode de fato nunca se conectar (estabelecer uma comunicação) com muitos deles, mas isso 

não interfere na constituição da relação entre seguidores e seguidos na plataforma. 

A predominância desse tipo de relação não exclui a possibilidade de uma interação 

maior entre os indivíduos. Podem trocar mensagens particulares, como as DMs (Direct 

Messages) do Twitter, por exemplo. Os indivíduos podem se conectar de maneira intensa. 

Entretanto, as redes de associação expressam identificação e podem expressar laços sociais 

fortes, sendo marcadas por um nível maior de possibilidades de interação e um nível menor de 

força nas conexões. 

 Portanto, as diferenças entre os dois tipos de rede estão relacionadas às dinâmicas de 

funcionamento. Enquanto as redes de filiação são mais estáveis e mudam mais raramente, as 

de associação são mais fluidas e dinâmicas. Vale ressaltar que um mesmo objeto (um site ou 

uma mídia social, por exemplo) pode conter os dois tipos de rede. 

No caso das redes sociais do HEMORIO na Internet (Twitter e Facebook), como 

veremos no decorrer desse trabalho, observamos que as redes de relação se estabelecem 

através da associação de usuários aos perfis da instituição. As mídias sociais servem como 

extensão das campanhas do órgão na mídia convencional e, também, como uma 
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complementação dessas campanhas. Por exemplo, celebridades que participam das campanhas 

de doação do HEMORIO usam seus perfis no Twitter ou páginas no Facebook para 

compartilhar imagens e ou vídeos dessas campanhas (ANEXO I). Além disso, os próprios 

indivíduos que fazem parte da rede da instituição se apropriam dessas campanhas e 

compartilham entre seus contatos. Os perfis do HEMORIO ainda servem como lugar de 

contato entre pessoas que tem alguma relação com a instituição. Abordaremos esse assunto 

mais detalhadamente no último capítulo. 
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3. Redes sociais na sociedade contemporânea  

       

Este capítulo tem como objetivo refletir brevemente sobre a presença das redes sociais 

na sociedade contemporânea, ou seja, de que forma se estabelecem esses vínculos com a ação 

humano no cotidiano. Como um espaço virtual, o ciberespaço, se transforma num lugar 

cotidiano, mesmo diante da imaterialidade física? Como um território invisível, passa a fazer 

parte das ações do cotidiano. Além disso, procuraremos enfocar também o potencial das redes 

sociais como fontes de informação.  

Usando conceitos de Manuel Castells, Agnes Heller, Michel de Certeau e Raquel 

Recuero, procura-se mostrar como as redes sociais na Internet, cuja importância é inegável no 

mundo contemporâneo, permitem a circulação da num tempo extremamente rápido e com 

poder de influência viral. 

 
Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua 
universal digital tanto está promovendo a integração global da 
produção e distribuição de palavras, sons e imagens de nossa cultura 
como personalizando-os ao gosto das identidades e humores dos 
indivíduos. As redes interativas de computadores estão crescendo 
exponencialmente, criando novas formas e canais de comunicação, 
moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela 
(CASTELLS, 2006, p. 40). 

 

 Os números apresentados no capítulo anterior mostram o papel central que as redes 

sociais ocupam na sociedade contemporânea. A quantidade crescente de pessoas que as usam 

com diversos objetivos, o aumento do tempo dedicado a essas ferramentas e os novos usos que 

podem ser dados a essas mídias fortalecem a Internet  e as ferramentas que nela se encontram 

como um lugar eficaz de troca de conteúdo. 

Para alguns autores, o século XXI é marcado pela inovação. A rapidez da evolução 

tecnológica e a introdução de novas técnicas de produção, de comunicação e de 

armazenamento de informações caracterizam a sociedade contemporânea. Castells (2006) 

define a Internet como o lugar mais eficaz e dinâmico para a difusão de informação. É o meio 

que melhor permite a relação entre os indivíduos e que possui os recursos necessários para a 

tomada de decisão em diferentes ramos da atividade humana.  
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O individualismo em rede constitui um modelo social, não uma 
coleção de indivíduos isolados. Os indivíduos constroem as suas 
redes, on-line e off-line, sobre a base dos seus interesses, valores, 
afinidades e projetos. Devido à flexibilidade e ao poder de 
comunicação da Internet, a interação social on-line desempenha um 
papel cada vez mais importante na organização social no seu 
conjunto. Quando se estabilizam na prática, a redes on-line podem 
construir comunidades, ou seja, comunidades virtuais, diferentes das 
comunidades físicas, mas não necessariamente menos intensas ou 
menos eficazes em unir e mobilizar. Além disso, aquilo que 
observamos nas nossas sociedades é o desenvolvimento de um 
híbrido de comunicação no qual se juntam o lugar físico e o 
ciberlugar (CASTELLS, 2004, p.161). 

 

3.1 Redes sociais e aproximação 

 

 A caracterização de Castells (2004) sobre as redes construídas a partir da Internet 

destaca a aproximação como sendo uma das principais construções das interações existentes 

nas redes sociais.  Através dessas mídias, os indivíduos podem se aproximar cada vez mais de 

outros atores sociais, além de alcançarem espaços que antes eram de difícil acesso. Abordando 

a importância dessas ferramentas como lugares de comunicação participativa, Luciana 

Fischer 15

Além disso, há que se considerar que a divulgação de novos produtos, a interatividade, 

a divulgação de ações promocionais e a participação dos clientes na criação e no 

aperfeiçoamento de produtos são algumas das marcas das novas interações no mundo dos 

negócios. Cada vez mais as empresas se utilizam dessas ferramentas para interagir com seus 

clientes, divulgar seus produtos e ações e vender suas mercadorias.  

 afirma que, os espaços criados pelas redes sociais constituem-se em ambientes 

virtuais favoráveis para divulgação de ações institucionais. Essas ações têm uma capacidade 

de promover a marca e o relacionamento da organização com o seu público direto e indireto, 

além de favorecer as interações entre os seus diversos públicos. 

Pesquisa 16

                                                 
15 Redes Sociais como ambiente de comunicação institucional participativa: análise de IES na Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) Disponível em: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-2713-1.pdf. Acesso em 10/05/2012 

realizada pela Oh! Panel em seis países da América Latina (Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) no ano de 2011, na qual foram entrevistados mais de 

1.200 internautas, mostra que 79% dos entrevistados consideram que as recomendações de 

16 http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/pesquisa-mostra-influencia-das-redes-sociais-na-
decisao-de-compra-na-america-latina. Aceso em 30/04/2012 
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marcas e produtos mais confiáveis são aquelas indicadas por amigos, através de redes sociais. 

Levando em consideração apenas o Brasil, mais de 60% dos entrevistados buscam 

informações sobre produtos e serviços em mídias sociais como Facebook, Twitter e Orkut e 

56% já usaram informações encontradas nessas ferramentas para adquirir produtos e serviços. 

Pela agilidade e pela maior capacidade de interação com os usuários, os perfis de 

empresas em redes sociais se tornaram também espécies de Serviços de Atendimento ao 

Consumidor. O público apresenta problemas e sugestões diretamente para empresa, sem a 

dificuldade dos atendimentos por telefone ou mesmo em locais físicos, como lojas. As marcas 

que solucionam os problemas ou facilitam os processos através da Internet acabam recebendo 

elogios que se multiplicam pela rede, enquanto as que ignoram ou não atendem seu público de 

forma eficaz podem ter problemas com sua imagem e até mesmo perder clientes. 

As instituições púbicas são outro tipo de organização cada vez mais presente na 

Internet. Com a aproximação entre os cidadãos e os poderes e a necessidade de trocas de 

informações entre o Estado e a sociedade, as novas mídias podem contribuir com o 

fortalecimento da experiência comunicacional cada vez mais em consonância com a 

experiência cívica, como afirma João Carlos Correia: 

 
A sociedade civil que aqui se configura possui cada vez mais uma 
conotação simbólica: a ligação entre a experiência comunicacional e 
a experiência cívica ficou particularmente evidente com o advento da 
modernidade quando se enfatizou a questão da legitimidade, surgindo 
como elemento integrante do exercício da cidadania, uma instância 
crítica independente do Estado que aspira a conformar o poder e a 
transformá-lo. A sociedade civil está relacionada com um público 
político que lhe é contiguo e que se relaciona como instância 
mediadora com as sociedades política e econômica competindo-lhe 
amplificar a pressão exercida pelos problemas, isto é, não apenas 
detectá-los e identificá-los, mas também tematizá-los de modo 
convincente e influente, apresentando-os juntamente com soluções, 
de tal forma que sejam tomados em conta e resolvidos pelas 
instituições representativas. (CORREIA, 2005, p. 127). 
 
 

 Através das redes sociais na Internet, a discussão dos problemas sociais e a interação 

com a sociedade, que de fato convive com esses problemas, é muito mais intensa. E, apesar de 

ainda ser um movimento incipiente, algumas instituições públicas são exemplos de como o 

poder público pode usar o potencial das novas mídias como um canal eficaz de comunicação 

com a população. 
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 No Brasil, um bom exemplo do uso das mídias sociais como ferramenta de 

aproximação com o público é o Ministério da Saúde. Através de seus perfis no Facebook17 e 

no Twitter 18

 Outro exemplo, também relacionado à área da saúde, é o HEMORIO. A instituição que 

é tomada como estudo de caso nesse trabalho e que será analisada mais detalhadamente no 

último capítulo, usa também Facebook

, divulga notícias, estudos e eventos do ministério por todo o país, além de 

responder a dúvidas do público. Além disso, o ministério administra vários outros perfis como 

“combata Dengue”, “doe sangue” e “vacinação contra a gripe” que tratam de assuntos mais 

específicos e podem estar relacionados a uma necessidade mais urgente ou a uma campanha 

com período de duração determinado. 

19 e o Twitter20

 Nas trocas comerciais, na aproximação com o poder público ou mesmo nas interações 

pessoais, as relações que acontecem com as mídias sociais tem seu ponto de partida no 

cotidiano dos indivíduos, como veremos a seguir. 

 para divulgar campanhas, convocar 

doadores em momentos de baixa dos estoques de sangue ou de necessidade extrema, como no 

caso das catástrofes (grandes acidentes, enchentes, etc.), e para recrutar voluntários e 

estabelecer contato maior com doadores e pessoas interessadas. 

 

3.2 Redes sociais e cotidiano 

       

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem 
nenhuma exceção, qualquer que seja seu posto na divisão do trabalho 
intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua 
atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente 
da cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 
“insubstancial” que seja, que viva tão somente na cotidianidade, 
embora essa o absorva preponderantemente. A vida cotidiana é a vida 
do homem inteiro; ou seja, o homem participa na vida cotidiana com 
todos os aspectos de sua individualidade, de sua personalidade. Nela, 
colocam-se “em funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas 
capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus 
sentimentos, paixões idéias, ideologias (HELLER, 2008, p.40). 

 
 

                                                 
17 http://www.facebook.com/minsaude. Acesso em 22/05/2012 
18 http://twitter.com/#!/minsaude. Acesso em 22/05/2012 
19 http://www.facebook.com/hemoriodoesangue. Acesso em 22/05/2012 
20 http://twitter.com/#!/hemorio. Acesso em 22/05/2012 
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 O cotidiano faz parte, ou melhor, constitui a natureza humana. As ações, relações e 

atividades que realiza individualmente ou coletivamente. Ele é ser atuante e receptor na 

condição de ser humano, no sentido de essência, de um modo geral de viver a humanidade. E 

essa essência, para Heller, é histórica. A autora afirma que “a história é a substância da 

sociedade” (Heller, 2008, p.13). Substância no sentido de abrigar aquilo que essencialmente 

compõe o indivíduo e todos os valores, estruturas sociais e construções que permeiam a vida 

cotidiana. 

 Entretanto, essa estrutura não pode ser vista como algo isolado ou externo à vida 

social. A cotidianidade faz parte da história e está no centro dos acontecimentos sociais, da 

própria substância social. O conjunto de ações e interações dos indivíduos, que são 

assimilados pela sociedade e associados ao passado e às estruturas daquela sociedade é que 

formam os fatos concretos que se tornam história. 

 Portanto, no centro da estrutura da vida cotidiana está o homem como sujeito. A 

particularidade das ações do indivíduo, que começam a ser assimiladas e amadurecidas pelos 

grupos dos quais ele faz parte (família, amigos, companheiros de trabalho, colegas de classe e 

outros tipos de pequenas comunidades) e colocadas em prática como hábitos da cotidianidade. 

Sobre essa centralidade do indivíduo, Agnes Heller afirma que: 

 
A vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é 
sempre, simultaneamente, ser particular e ser genérico. 
Considerado em sentido naturalista, isso não o distingue de 
nenhum outro ser vivo. Mas, no caso do homem, a 
particularidade expressa não apenas um ser isolado, mas 
também seu ser individual. Basta uma folha de árvore para 
lermos nela as propriedades essenciais de todas as folhas 
pertencentes ao mesmo gênero; mas um homem não pode 
jamais representar ou expressar a essência da humanidade. 
(HELLER, 2008 p.34) 
 

 A diversidade, a multiplicidade e a partilha de diferenças que existem em atos 

cotidianos fazem parte da ação humana quando esta se expressa pelos seus atos 

comunicacionais. Assim, com o advento das redes sociais na Internet, o cotidiano do 

indivíduo, que raramente aparecia nas mídias tradicionais (que normalmente retratam um 

número muito pequeno de atores sociais), pode se tornar motivo de discussão na rede. O seu 

cotidiano passa a não só ser compartilhado, como a atrair o interesse de outros. A vida comum 
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ganha destaque, importância social e é a partir desses novos vínculos que se compartilha a 

existência comum.  

Nesse novo cenário o sujeito comum deixa de ser simples receptor de mensagens e 

informação e passa a produzir, a partir da sua vida cotidiana, conteúdo de troca e interação 

social no ciberespaço. A vida cotidiana passa a ter caráter midiático e acaba influenciando 

nas próprias ações do indivíduo. “A sociedade humana tem a propriedade essencial de que o 

caráter público das ações influi nas próprias ações” (Heller, 2008, p.118). 

 As ações, sentimentos e trocas que os atores sociais realizam nas redes são expostos e 

formam a imagem que esse indivíduo constrói de si mesmo no ciberespaço. E as 

possibilidades de interações com outros atores, com celebridades, instituições e todos os que 

ocupam algum lugar na Internet, através de mídias sociais, acaba influenciando no seu 

comportamento.  

 
O comportamento global dos homens transforma-se quando eles 
estão colocados diante do público, diante de seus olhos e diante de 
seu julgamento; os homens, nesses casos, adotam uma “postura” num 
sentido redundante. Isso se deve, em parte, ao fato de que – colocado 
no meio público - o homem sente mais intensamente que deve 
representar a humanidade, de dar exemplo (HELLER, 2008, p.119).
  

 

E o “homem ordinário” conceituado por Michel de Certeau (2008) pode amplificar sua 

voz, associando-se a muitas outras vozes. E essas vozes podem cada vez mais ouvidas, se 

considerarmos o potencial das redes sociais como fontes de informação. 

 

3.3 Redes Sociais como fontes de informação 

  

Outro elemento que é característico das redes sociais na 
Internet é a capacidade de difundir informações através das 
conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou 
de forma significativa os fluxos de informação dentro da 
própria rede. O surgimento da Internet proporcionou que as 
pessoas pudessem difundir as informações de forma mais 
rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, 
ao mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações 
circulando nos grupos socais. (RECUERO, 2009, p.116) 

 



 
 

24 
 

 Uma das principais características das redes sociais na Internet é a velocidade de 

circulação de informação. Notícias, vídeos, fotos ou simplesmente comentários sobre um 

determinado assunto são compartilhados, retwitados e repassados de forma extremamente ágil. 

O efeito viral21

Por causa dessa velocidade é que as pessoas utilizam cada vez mais as mídias sociais e 

as ferramentas relacionadas para conseguir informações. Desde seguir um perfil no Twitter 

que informa quais são os melhores caminhos para fugir dos engarrafamentos dos grandes 

centros urbanos, até informações sobre algum serviço específico, ou uma programação que 

não foi divulgada pelas mídias tradicionais, mas que pode ser facilmente encontrada na rede 

de contatos de determinada plataforma na Internet. 

 que alguns temas alcançam faz com que, em poucas horas, milhões de pessoas 

possam ter acesso àquela informação.  

Outra característica das informações dessas redes sociais é a quantidade de 

informações específicas, que normalmente não têm espaço na mídia convencional. Essa 

facilidade de encontrar e trocar informações faz com que cada vez mais as novas mídias 

funcionem como ferramentas para a circulação de informação, tanto nas trocas de informações 

entre indivíduos que se conectam ou que simplesmente têm interesses em comum, quanto de 

notícias que se propagam através de outras mídias e pautam a vida cotidiana. 

É o que Raquel Recuero (2009, p.3), citando o conceito de Danah Boyd, classifica 

como espaços públicos mediados: são ambientes no ciberespaço nos quais as pessoas podem 

“se reunir publicamente através da mediação da tecnologia”. São locais que permitem que os 

indivíduos troquem experiências e se expressem no mundo virtual. Esses espaços possuem, 

segundo a autora, quatro características principais:  

 

• Persistência: Refere-se ao fato de aquilo que foi dito permanece no ciberespaço. Ou seja, as 

informações, uma vez publicadas, ficam no ciberespaço; 

• Capacidade de Busca (searchability): Refere-se à capacidade que esses espaços têm de 

permitir a busca e que os atores sociais sejam rastreados, assim como outras informações; 

                                                 
21 Efeito viral é o nome que se dá à propagação de uma determinada mensagem na Internet que vai sendo 
repassada pelos próprios usuários, através do boca-a-boca atingindo grande repercussão na Rede. 
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• Replicabilidade: Aquilo que é publicado no espaço digital pode ser replicado a qualquer 

momento, por qualquer indivíduo. Isso implica também no fato de que essas informações são 

difíceis de ter sua autoria determinada; 

• Audiências Invisíveis: Nos públicos mediados, há a presença de audiências nem sempre 

visíveis através da participação. Há audiências que, inclusive, poderão aparecer após a 

publicação das conversações nesses grupos, por conta das características anteriores, que 

permitem que esses grupos deixem rastros que poderão ser encontrados depois. 

 

 Essas características mostram a interferência das mídias sociais no cotidiano e na 

própria ideia de rotina. É como se a ação humana tivesse uma duração maior, com menos 

interferência do tempo. O presente se estende no ciberespaço e pode ser retomado, 

compartilhado e recriado mesmo após um período de esquecimento. 

 Isso se dá pela eficiência cada vez maior dos mecanismos de busca, que permitem que 

uma informação uma vez publicada na Internet possa ser encontrada muito tempo depois de 

sua criação. Em alguns casos, dependendo da relevância da publicação ou da capacidade de 

rastreamento do mecanismo, mesmo se o conteúdo for deletado, os seus registros ainda podem 

ser recuperados. E também porque os servidores armazenam os dados que circulam na rede 

(normalmente por um período de cinco anos), permitindo assim que as informações sejam 

retomadas. 

 Além disso, esses dados podem ser compartilhados e reenviados inúmeras vezes, por 

autores diferentes, de maneira muito simples. Uma opção “compartilhar” no Facebook, um 

vídeo que é copiado e replicado no Youtube, e imagens e posts de blogs que são 

compartilhados por pessoas fazem com que a informação circule em uma velocidade só 

possível na Internet e, como o próximo capítulo aborda, em momentos de crise, essa agilidade 

é fundamental. 

 E uma vez expostas na rede, as informações são visualizadas por um público que é 

construído mesmo sem ser visto. As audiências invisíveis, que podem ser só um número a 

mais nas visualizações de página 22

                                                 
22 Número de pessoas que visita um determinado site, que é normalmente é relacionado ao IP (Internet Protocol, 
um endereço que define uma conexão à Internet e que torna possível o rastreamento dessa conexão) do usuário.  

, têm um potencial de ação difícil de ser contabilizado. 

Podem usar aquela informação para gerar um novo conteúdo, podem retomar a discussão 
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futuramente ou até mesmo influenciar outros usuários só por sua presença ali, já que o 

destaque de determinado assunto na Rede e a sua capacidade de propagação estão diretamente 

relacionados ao número de visualizações.  

 Essas características são fundamentais para que as redes sociais na Internet alcancem o 

crescimento e a importância que têm nos dias atuais. Para Recuero (2009, p.4), “são essas 

redes que vão selecionar e repassar as informações que são relevantes para seus grupos 

sociais”.  

Pesquisa23 do Interactive Advertising Bureau (IAB) Brasil, sobre o consumo de mídia 

realizada em 2012, aponta que a Internet já é a mídia mais consumida no Brasil. Cerca de 80 

milhões de brasileiros têm acesso à rede e mais de 40% dos entrevistados passam pelo menos 

duas horas por dia conectados à Internet.  Outra pesquisa24

Com o número cada vez maior de usuários conectados através de diversos dispositivos, 

a sua participação na propagação de acontecimentos se torna cada vez maior. O usuário da 

Internet é produtor, consumidor e replicador de noticias que circulam e se modificam 

conforme mais pessoas têm acesso aos fatos. Vídeos, fotos e depoimentos dos que viveram a 

situação enriquecem a descrição, que, muitas vezes por conta da localidade ou da aparente 

irrelevância, não seriam abordadas pelos principais veículos de comunicação.  

, feita pelo Pew Research Center, 

em 2011, nos Estados Unidos, mostra que, entre os jovens, a Internet já ultrapassou a televisão 

como principal fonte de informação e essa tendência alcançará outras faixas etárias e 

continuará crescendo. 

 
Com o advento das tecnologias digitais, a popularização do 
computador, da câmera digital, do telefone celular que 
fotografa, filma e envia mensagens e imagens, entre outros 
equipamentos tecnológicos, os cidadãos comuns passaram a 
ter acesso a formas de publicação de conteúdo. Uma pessoa 
que presencia e registra um fato jornalístico ou que quer 
transmitir algo que julga importante para a sociedade passou 
a ter acesso mais rápido e fácil aos meios que possibilitam 
essa publicação. Quem quer divulgar algo pode montar um 
site, um blog ou até mesmo postar o conteúdo num portal 
colaborativo e deixar aquela notícia acessível a todos. O 
internauta não depende do jornalista ou do dono de um 

                                                 
23 Disponível em: http://www.iabbrasil.org.br/arquivos/IAB_Brasil_conectado_consumodemedia.pdf. Acesso em 
25/05/2012 
24 Disponível em: http://www.people-press.org/2011/01/04/internet-gains-on-television-as-publics-main-news-
source/. Acesso em 29/05/2012 
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determinado veículo para divulgar as informações que 
deseja. (BRITO, 2011, p.40) 25

 
 

Para alguns autores, como Brito (2011), mais do que um nicho de mercado, mais do 

que a parcela de público alcançada, a colaboração dos usuários das redes sociais potencializa a 

capacidade de os próprios veículos difundirem informação. Espaços que permitem que pessoas 

colaborem com a produção de notícias são cada vez mais comuns. 

 
Talvez esse seja um dos maiores pontos positivos do 
jornalismo feito por cidadãos comuns: cobrir o que a 
imprensa tradicional não consegue, seja por não estar em 
todos os lugares ao mesmo tempo, seja por falta de 
profissionais, seja por ter pouco espaço de veiculação ou por 
não ter interesse em determinados assuntos. [... ] Hoje em 
dia, é comum ver jornais e emissoras de rádio e televisão 
repercutindo uma notícia que foi divulgada em primeira mão 
na internet. Em muitos casos, informações relevantes são 
encontradas em redes sociais, como Orkut, Twitter, 
Facebook, e sites agregadores de notícias. Muitas pessoas 
não procuram um meio tradicional para publicar algo. Com 
a facilidade e liberdade conferidas pela internet, os cidadãos 
simplesmente postam o que desejam, muitas vezes sem nem 
ter ideia do potencial daquilo que está sendo colocado na 
rede. (

 
BRITO, 2011, p.50) 

Além disso, segundo uma pesquisa online 26

 Raquel Recuero (2009, p.6) elege três tipos de relações principais que acontecem entre 

as redes sociais e o jornalismo: a) redes sociais como fontes produtoras de informação; b) 

 feita pela PR Newswire, empresa 

especializada em distribuição de conteúdo corporativo, no ano de 2011, as redes sociais na 

Internet são consideradas de grande importância para os jornalistas. Quase 80% dos 305 

profissionais entrevistados usam as mídias sociais para entrar em contato com suas fontes. 

Além disso, mais de 96% participam de redes sociais e mais de 83% já usaram informações 

oriundas das redes (como um trending topic, do Twitter) como ponto de partida para uma 

pauta. E isso já aconteceu mais de uma vez com 40,3% dos entrevistados. Esses são alguns 

dados que reforçam a importância das redes sociais na Internet como fonte de informação e, 

sobretudo, como fornecedora de material para os profissionais que produzem informação. 

                                                 
25 BRITO, Luísa. “O internauta produtor de notícia nas mídias sociais: a participação do público como um diferencial do 
jornalismo feito na Internet” In: LIMA JÚNIOR, Walter (Org.) Comunicação, tecnologia e cultura de rede. 
São Paulo: Momento Editorial, 2011.  
26 Disponível em: http://www2.prnewswire.com.br/downloads/paper_pesquisa_portugues.pdf. Acesso em 
22/05/2012 
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redes sociais como filtros de informações ou, como c) redes sociais espaços de reverberação 

dessas informações. 

 A primeira é a mais fácil de ser identificada, como já vimos no parágrafo anterior. As 

mídias online permitem que os profissionais de comunicação estejam em contato (em tempo 

real ou não) com fontes muito específicas. Além disso, a velocidade da circulação de 

informação e relatos de pessoas que estão na cena do acontecimento podem auxiliar na 

construção da notícia. “Assim, através das redes sociais, é possível encontrar especialistas que 

podem auxiliar na construção de pautas, bem como informações em primeira mão” (Recuero, 

2009, p.8).  

 A segunda relação acontece quando as redes sociais funcionam como filtro para as 

informações, através da coleta e republicação de mensagens relevantes dentre as diversas 

fontes disponíveis no ciberespaço. Isso ocorre quando o indivíduo tem acesso a alguma 

informação que classifica como importante e decide compartilhá-la com os componentes de 

sua rede de contatos. 

 
Neste caso, as redes sociais vão atuar de forma a coletar e 
republicar as informações obtidas através de veículos 
informativos ou mesmo de forma a coletar e a republicar 
informações observadas dentro da própria rede. Estes são os 
casos mais comumente observados em termos de difusão de 
informações. É o caso, por exemplo, dos retweets 27

 

 no 
Twitter. (RECUERO, 2009 p.9) 

 A terceira maneira de relacionar redes sociais e jornalismo está diretamente atrelada à 

segunda. Como as redes são espaços de circulação de informação, tornam-se também espaços 

de discussão e de atualizações e mudanças desses conteúdos. Uma notícia é reverberada por 

diversos grupos (que podem não ter nenhum tipo de relação anterior), permitindo que novos 

dados e opiniões sejam acrescentados ao debate inicial, enriquecendo, de alguma forma, a 

informação que foi dada inicialmente. Um exemplo dessas reverberações é a seção trending 

topics do Twitter28

                                                 
27 Um retweet acontece quando alguém republica no sistema uma informação originalmente publicada por outra 
pessoa. 

. “Ao clicar nesses tópicos, pode-se acompanhar aquilo que é discutido a 

28 Esse item mostra os assuntos mais comentados na ferramenta no mundo, ou em algum determinado lugar 
específico (países e cidades). 
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respeito desses assuntos. Com isso, a ferramenta permite não apenas a difusão das 

informações, mas igualmente o debate em cima das mesmas”. (Recuero, 2009, p.12) 

 Tomando como referência esses dados, o trabalho analisa, no capítulo seguinte, a 

atuação do HEMORIO nas redes sociais. Abordando um contexto de crise, as chuvas na 

Região Serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011, pretende-se mostrar como as ações da 

instituição usando como ferramenta a comunicação mediada pelo computador contribuiu para 

a mobilização popular em um momento que a velocidade de ação e de propagação da 

mensagem era fundamental para que mais pessoas pudessem receber doações de sangue. 
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4. HEMORIO e redes sociais em momento de crise. 

 

 Este capítulo pretende abordar, através de um estudo de caso, o papel das redes sociais 

em momentos de crise. Será analisada a estratégia de comunicação do HEMORIO nas 

enchentes na Região Serrana do Rio de Janeiro, no mês de janeiro de 2011. Baseando-se nos 

dados empíricos disponibilizados a partir de uma entrevista com o chefe da Assessoria de 

Comunicação do HEMORIO, Marcos Araújo, usamos também dados estatísticos das mídias 

sociais que a instituição utilizou para desenvolver sua campanha.  

Dividimos o capítulo em duas partes: na primeira fazemos um pequeno histórico do 

HEMORIO e na segunda descrevemos as estratégias de comunicação da instituição num 

momento de crise: nas inundações da Região Serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. 

 

4.1 O HEMORIO 

 

Em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial, foi fundado o embrião do que é hoje o 

HEMORIO. Por causa da guerra o governo sentiu a necessidade de criar um banco de sangue 

no país. A sede da primeira instituição desse tipo no Brasil ficava em um prédio de 

características neoclássicas, localizado na Rua Teixeira de Freitas, na Lapa, Desde sua criação, 

o Banco já apresentava características de hemocentro, já que distribuía sangue para os 

hospitais de emergência. Doze anos depois, em 1956, com a implantação de um serviço de 

Hematologia ligado ao banco de sangue, originou-se o Instituto de Hematologia, que mais 

tarde recebeu o nome do médico Arthur de Siqueira Cavalcanti. 

Em março de 1964, no governo Carlos Lacerda, foram iniciadas as obras de um novo 

prédio em um terreno ao lado do hospital Souza Aguiar. O Rio de Janeiro passou a ter uma 

instituição que possuía o que de mais moderno existia na especialidade, em termos de 

equipamentos, constituindo um excelente centro de pesquisas e de formação de técnicos. Com 

isso era possível executar da melhor forma o processo de coleta de sangue, estocagem e 

preparo do plasma e derivados, para atender a demanda cada vez maior.  Em 29 de setembro 

de 1969, era inaugurada, na Rua Frei Caneca, a atual sede do que viria a se chamar, dezessete 

anos depois, o HEMORIO. 
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Atualmente o Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti, é o 

hemocentro coordenador 29

 A instituição já recebeu diversos prêmios de qualidade pelo Estado e Governo Federal. 

Em 2004, o HEMORIO foi o grande vencedor do Prêmio Qualidade Rio, com a inédita 

medalha de ouro concedida a uma instituição pública. O trabalho desenvolvido no HEMORIO 

é considerado modelo nos cenários nacional e estadual nas áreas de Hematologia e 

Hemoterapia. 

 da hemorrede do estado do Rio de Janeiro e, cumprindo essa 

função, abastece com sangue e derivados cerca de 200 unidades de saúde. O HEMORIO tem 

um centro de coleta que recebe uma média de 350 doadores voluntários de sangue por dia e 

também realiza coletas móveis em universidades, empresas, igrejas, serviços de saúde, 

associações etc., que podem ser agendadas por telefone ou pela Internet. Além disso, possui 

um serviço de Hematologia, com mais de 10 mil pacientes ativos, que realizam tratamentos de 

doenças hematológicas.  No centro, também funciona a Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) A 

política de pesquisa do HEMORIO direciona-se à produção do conhecimento científico 

aplicado à Hematologia e Hemoterapia, ao desenvolvimento de pesquisadores e à promoção 

de intercâmbio com instituições no Brasil e no exterior, bem como à produção técnico-

científica de seus pesquisadores, visando a melhoria da saúde da população. As pesquisas 

desenvolvidas no HEMORIO buscam conciliar a assistência à investigação científica, 

procurando respostas que auxiliem na intervenção clínica em hematologia e hemoterapia. As 

principais linhas de pesquisas concentram-se em hemoglobinopatias, coagulopatias, doença de 

Gaucher, síndromes mielodisplásicas, onco-hematologia, doenças transmissíveis pelo sangue e 

medicina transfusional. 

 

4.2 A estratégia de comunicação do HEMORIO nas mídias sociais 

  

Nos dias 11 e 12 de janeiro de 2011 a Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro 

sofreu aquela que foi considerada a maior tragédia climática da história do Brasil, em número 

                                                 
29 Entidade de âmbito central, de natureza pública, referência do Estado do Rio de Janeiro na área de 
Hemoterapia e Hematologia com a finalidade de prestar assistência e apoio hemoterápico e hematológico à rede 
de serviços de saúde. 



 
 

32 
 

de vítimas. Relatório da Coppe 30  (Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em 

Engenharia) classificou as chuvas como “absolutamente extraordinárias”, em função da 

combinação de três eventos. Foram mais de 32 horas de chuvas fortes, sendo que na 

madrugada de 11 para 12 de janeiro, foram mais de 4 horas de chuvas de intensidade 

fortíssima que, combinados ao período de chuvas (que já durava alguns dias) e à ocupação 

indevida do solo, geraram resultados catastróficos. Sete municípios ficaram em situação de 

calamidade pública e foram registrados 889 óbitos, 13.741 desabrigados 31 , 22.496 

desalojados32 e mais de 139.000 pessoas afetadas, de acordo com dados coletados até o dia 10 

de fevereiro pela Secretaria Nacional de Defesa Civil33

 No dia 13 de janeiro de 2011 a presidente Dilma Rousseff fez um pronunciamento

. 
34

 

 

após sobrevoar a área das enchentes, e, avaliando o impacto da tragédia, disse: “É de fato um 

momento muito dramático. As cenas são muito fortes [...] Nós vimos regiões em que as 

montanhas se dissolveram, como disse um prefeito, sem presença do homem, sem nenhuma 

ocupação irregular.” 

4.2.1 Desvendando as ações de comunicação do HEMORIO nas redes sociais 

 

 Como esse trabalho já mostrou, as redes sociais são uma realidade que já alcançam um 

número considerável da população mundial. No Brasil, 87% dos 7735 milhões de internautas 

acessam redes sociais. O país é o líder de número de usuários do Orkut, é o quarto maior em 

número de contas do Facebook36 e o segundo país com mais cadastros no Twitter37

                                                 
30Disponível em: http://www.coppe.ufrj.br/pdf_revista/relatoriochuvas.pdf  Acesso em: 29/03/2012 

. Para 

31.Desabrigados: pessoas cujas habitações foram destruídas ou danificadas pelo desastre, ou estão localizadas em 
área de risco eminente de destruição, e que necessitam de abrigos temporários para serem alojadas.  
32 Desalojados: Pessoas cujas habitações foram danificadas ou destruídas, mas que não necessariamente precisam 
de abrigos temporários.  
33 http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_desastre_anexos_123.pdf Acesso em: 29/03/2012 
34 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=iSEAlkxmjCc. Acesso em 07/04/2012 
35 Disponível em: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F. Acesso em 16/04/2012 
36 Disponível em: http://www.nickburcher.com/2012/01/facebook-usage-statistics-by-
country.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+NickBurcher+%28nick+
burcher%29&mid=56. Acesso em 16/04/2012. 
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Marcos Araújo, a população brasileira é diferenciada, é um povo que gosta de redes sociais e 

“sente uma necessidade de compartilhar informações e de ter amigos virtuais”. 

 O HEMORIO começou a trabalhar com essas mídias em 2004, com a criação de uma 

primeira comunidade oficial da instituição no Orkut. Aproveitando o momento de crescimento 

da rede e a busca de pessoas por informações sobre a instituição, a Assessoria de 

Comunicação começou a desenvolver ações nessa rede social.  

 
Nós percebemos que já havia diversas comunidades ligadas ao 
HEMORIO no Orkut, comunidades de pacientes, de profissionais, de 
voluntários [...] até mesmo a comunidade oficial do HEMORIO já 
existia e tinha mais de mil membros. Nós tivemos que entrar em 
contato com a dona e pedir para entrarmos como coautores da 
comunidade junto com ela. Nesse momento nós já percebemos que 
havia um número grande de pessoas interessadas em participar de 
nossas redes sociais (ARAUJO, Marcos. Entrevista ao autor em 
13/06/2012). 

 

 Com o passar os anos e o surgimento e ascensão de novas redes (particularmente o 

Twitter e o Facebook), o HEMORIO, na visão de Marcos “seguiu a sequencia natural da 

questão tecnológica” aderindo a essas novas redes. As ferramentas são usadas para promover 

as ações e campanhas, para atrair novos doadores e para divulgar notícias e informações 

relacionadas à doação de sangue, trabalhos voluntários e aos diversos tratamentos que são 

oferecidos no hemocentro. 

Em relação ao uso das ferramentas mais aproveitadas pela instituição, o chefe da 

Assessoria de Comunicação do HEMORIO diz que elas são complementares:  

 
Enquanto o Twitter é mais rápido, até pela questão da concisão da 
informação, o Facebook me dá informações dentro da Fan Page38

 

 de 
quantas pessoas foram atingidas pela informação, quantas curtiram, 
quantas compartilharam, e coloca isso em gráficos. A partir desses 
dados podemos moldar nossa informação de acordo com o público, 
inclusive publicar essas notícias nos horários que mais pessoas 
visualizam as nossas postagens. 

                                                                                                                                                         
37  Disponível em: 
http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan. 
Acesso em 19/06/2012. 
38 Segundo o Facebook, uma Fan page é uma interface específica para a divulgação de uma empresa, marca, 
banda, etc. Basicamente é uma página que pode ser seguida pelos usuários e interessados em determinada marca 
ou empresa, oferecendo uma estratégia de marketing digital eficiente e de baixo custo. 
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Os números mostram um crescimento no número de seguidores e na participação 

dessas pessoas nas ações do HEMORIO, desde 2010. “A gente tem que aproveitar esse 

crescimento do uso das redes sociais para estabelecer uma ligação com a nossa necessidade de 

doadores de sangue.”  

Nos gráficos a seguir, além do exponencial crescimento dos usuários nas duas 

modalidades – Twitter e Facebook – observa-se um aumento ainda mais significativo no ano 

de 2012. De janeiro a junho deste ano, o número de seguidores no Twitter já foi superior em 

mais de 3 mil usuários em relação ao registrado em 2011. Em relação ao Facebook, o aumento 

foi ainda mais expressivo: enquanto em 2011, os usuários que “curtiram” a página do 

HEMORIO no Facebook atingia pouco mais de mil pessoas, até junho de 2011 esse número já 

havia ultrapassado cinco mil. 

 

           
Fonte: HEMORIO, Relatório da ASCOM, junho 2012. 

 

 Uma das estratégias da assessoria de comunicação é atualizar as páginas nas redes com 

notícias diariamente. Dois profissionais são responsáveis pela manutenção dos perfis no 

Facebook (ANEXO II) e no Twitter (ANEXO III),  e as ações da equipe têm como foco 

principal criar uma consciência de doação nos membros de suas redes sociais. Sobre essa 
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estratégia, Marcos Araújo comenta: “O importante é sempre postar alguma coisa. Já que as 

redes existem para que informações sejam compartilhadas e achadas pelas pessoas, podemos 

usar essa informação para divulgar a nossa demanda”. 

 Outra função importante dos perfis nas redes sociais é a complementação ao serviço de 

ouvidoria. Porém, nas redes essa atividade alcança uma amplitude muito maior. Enquanto na 

ouvidoria, o indivíduo consegue alcançar uma pessoa, que é o ouvidor e será ele quem 

escolherá se vai levar essa informação adiante (a um superior ou ao presidente da organização), 

na Internet essa informação alcança milhões de pessoas e pode ser comentada e compartilhada 

inúmeras vezes.  “O consumidor hoje está buscando a Rede. As empresas que estão na rede 

passaram a se preocupar mais com isso. Você tem que estar nas redes sociais, porque você 

estando ou não, as pessoas irão falar de você, bem ou mal”, afirma Marcos Araújo. “Desde a 

época em que criamos os perfis nas redes, esse foi um dos objetivos. Saber o que estavam 

falando de nós (...) e responder ao contato das pessoas imediatamente, mantendo o 

compromisso com a qualidade do serviço”, complementa. 

 A terceira função dos perfis nas redes sociais é a divulgação de informações que 

podem pautar a mídia tradicional. Como foi mencionado no capítulo dois, as mídias sociais 

são cada vez mais usadas por jornalistas como fontes de informação, e no caso das enchentes 

na Região Serrana, o HEMORIO não entrou em contato com nenhum veículo de comunicação 

das mídias tradicionais: apenas divulgou a necessidade de doação de sangue no Twitter e no 

Facebook, e a partir dessas postagens os veículos entraram em contato com a instituição e 

passaram a divulgar a notícia. Comentando esse ponto, Marcos Araújo diz: 

 
Nós ficamos sem sangue em estoque e fizemos uma chamada nas 
mídias sociais. Na época nós nem entramos em contato com a mídia 
tradicional. [...] Foi um boom, na verdade as redes sociais foram uma 
faísca para que as mídias tradicionais usassem essa mensagem. 
 

e 
 

As mídias tradicionais acabam se pautando pela informação que nós 
divulgamos nas redes sociais. As TVs, os jornais seguem o nosso 
perfil nas redes sociais e vêem uma pauta naquilo que publicamos. 
Hoje mesmo eu estava falando com uma funcionária da Secretaria de 
Saúde e ela perguntou porque nós não havíamos mandado um release 
sobre uma campanha de doação que fizemos no Hospital Salgado 
Filho, que estava sendo divulgada por uma rádio e eu disse nós não 
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fizemos release., provavelmente eles viram o calendário no nosso 
Facebook, acharam interessante e divulgaram.  
 

 A estratégia tem como principais objetivos atrair novos doadores (pessoas que nunca 

doaram sangue), para suprir a necessidade de sangue que a hemorrede do Rio de Janeiro tem, e 

estabelecer uma cultura de doação de sangue habitual, para que os estoques sempre se 

mantenham em níveis que permitam que tanto em momentos de risco de morte, quanto em 

situações de leito39

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) para um país manter os estoques de 

sangue em níveis seguros, entre 3% e 5% da população deve doar sangue regularmente. Em 

2011 menos de 2% da população doou sangue 

, os pacientes possam receber a ajuda necessária. 

40

 O segundo objetivo é criar uma cultura de doação de sangue na população do Rio de 

Janeiro, sobretudo nos jovens. A necessidade de doadores habituais é fundamental tanto para 

as necessidades cotidianas, quanto para que, em momentos de crise, os estoques não sejam 

usados em sua totalidade, causando falta de sangue na hemorrede do estado. “O brasileiro não 

tem o hábito de doar sangue. As pessoas são solidárias, atendem o chamado em um momento 

de catástrofe, mas ainda precisamos desenvolver estratégias para que façam com que essas 

pessoas voltem”, afirma Araújo:  

. O HEMORIO tem desenvolvido ações para 

atrair novos doadores, e um dos focos da instituição é atrair a maior parcela do público que usa 

redes sociais (jovens até 39 anos). Como afirma o chefe da assessoria de comunicação da 

Instituição: “O trabalho que nós temos feito com os jovens e com as escolas, que é muito 

ajudado pelas redes sociais, tem dado bons resultados. Há 20 anos um número muito menor de 

jovens tinha o hábito de doar sangue.”   

 
Eu acredito que o número de doadores tende a crescer por conta das 
redes sociais. O número de jovens aqui no HEMORIO tem 
aumentado, e já existem dados que comprovam a influencia das redes 
nesse aumento. As redes sociais tem o potencial para ser esse lugar 
de educação da população em relação à doação de sangue, pois são 
um lugar de troca de informação, de compartilhamento de idéias e 
atitudes. 

                                                 
39 Pacientes que não correm risco de morte, mas dependem de uma grande quantidade de sangue para receberem 
alta, ou para concluírem o tratamento. Por exemplo, pessoas que esperam por uma cirurgia ortopédica (que 
geralmente consome muito sangue) ou que fazem tratamento crônico de alguma doença hematológica.  
40 Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=1529&CO_NO
TICIA=14033. Acesso em 20/06/2012 
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 Essa projeção pode ser relacionada à noção de cibercultura que Pierre Lèvy apresenta. 

O autor francês define que uma cultura online pode ser usada para difundir aspectos que fazem 

parte da inteligência coletiva, e que os grupos virtuais possibilitam uma sinergia que contribui 

para o aprendizado: 

       
A cibercultura é a expressão da aspiração de construção de 
um laço social, que não seria fundado nem sobre links 
territoriais, nem sobre relações institucionais, nem sobre as 
relações de poder, mas sobre a reunião em torno de centros 
de interesses comuns, sobre o jogo, sobre o 
compartilhamento do saber, sobre a aprendizagem 
cooperativa, sobre processos abertos de colaboração. O 
apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de 
relação humana desterritorializada, transversal, livre. As 
comunidades virtuais são os motores, os atores, a vida 
diversa e surpreendente do universal por contato.  (LÉVY, 
1999. p 130) 

 

Para entender melhor e estudar esses indícios da capacidade das redes sociais como 

instrumento de comunicação veloz em momentos de crise, o HEMORIO encomendou uma 

pesquisa sobre o impacto das mídias sociais no número de doadores que visitam a instituição. 

A pesquisa ainda está em andamento, mas já existem dados que confirmam a influência dessas 

ferramentas na decisão das pessoas. Os resultados da ação referente às chuvas na Região 

Serrana em janeiro de 2011 (que serão abordados no próximo item) já mostram essa tendência, 

e Marcos Araújo analisa os dados da pesquisa: 

 
Existem entrevistas que mostram pessoas que vieram doar 
sangue por causa das redes sociais. E também os próprios 
números de janeiro do ano passado. Tivemos em um dia 
quase 1300 doadores, algo que nunca tinha acontecido na 
história do Rio de Janeiro. Que poder que a rede social tem? 
Porque as pessoas atenderam a esse chamado dessa forma, 
já que ele surgiu nas redes sociais? Qual é o poder que essas 
ferramentas têm de catapultar uma informação para as 
mídias tradicionais? Algo está acontecendo por causa das 
redes. 

 

4.2.2 A campanha do HEMORIO nas mídias sociais após a tragédia climática de janeiro 

de 2011 
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 A campanha de doação para as vítimas das enchentes aconteceu em um momento 

delicado para o HEMORIO. Como a tragédia ocorreu no início de janeiro, os estoques de 

sangue estavam baixíssimos. O início do ano normalmente é a época na qual o número de 

doações cai consideravelmente. Marcos Araújo explica as razões: 

 
Em janeiro, geralmente há uma queda muito grande no 
número de doações. As pessoas estão de férias (...) a gente já 
tinha vindo de uma campanha grande que é do dia do doador 
em novembro. Dezembro também é um mês fraco por causa 
das festas de fim de ano, e já há uma queda prevista que 
acaba se estendendo para janeiro (...). Todo mundo foi pego 
de surpresa. 

 
 A primeira preocupação dos profissionais da instituição quando souberam do acidente 

foi com as pessoas soterradas, que provavelmente precisariam de cirurgias. A segunda era com 

as pessoas que haviam contraído leptospirose41

 Por conta da necessidade de um número grande de doadores, o HEMORIO fez uma 

chamada nas redes sociais e “para a nossa surpresa, essa mensagem foi compartilhada de uma 

forma gigante. Em menos de duas horas, alcançamos mais de 1.000 compartilhamentos no 

Facebook.”, conta Marcos Araújo. “Provavelmente essa mensagem chegou às mídias 

tradicionais. Logo vieram as emissoras de televisão, vieram os jornais. E nós não falamos nada 

com nenhum profissional desses veículos, não os procuramos”. 

. E nesses casos, as pessoas que apresentam 

uma diminuição considerável no número de plaquetas precisam receber uma transfusão de um 

concentrado desse elemento, um dos mais difíceis de conseguir nas doações. Marcos Araújo 

explica: “As plaquetas tem uma validade muito baixa, só duram cinco dias. E para uma pessoa 

com 70 kg receber uma transfusão de plaquetas, são necessários sete doadores diferentes. A 

conta é sempre uma unidade para 10 kg”. 

 Entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2011, dois dias após a tragédia climática, 3.562 

voluntários doaram sangue no HEMORIO. No dia 14, a instituição bateu o seu recorde de 

                                                 
41 A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria do tipo Leptospira que, eliminada principalmente na 
urina de roedores, permanece na água infectando a pessoa que nela adentre. A bactéria invade por pequenas 
lesões de pele ou pelas mucosas em contato com a água (oral, nasal e ocular). Uma das principais conseqüências 
dessa doença é a plaquetopenia (diminuição no número de plaquetas), que torna a necessária a transfusão de um 
concentrado de plaquetas. 
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doações em um mesmo dia: 1.248 pessoas. Um fato inédito na história do instituto. O assessor 

de comunicação do HEMORIO descreve a experiência desses dias: 

 
Nós temos uma estrutura para atender 600 doadores por dia. 
Normalmente nos recebemos entre 300 e 350 pessoas. No 
dia 14, tivemos mais de 1.200 doadores, ou seja, é o dobro 
da capacidade máxima. Eu perguntei para pessoas que 
trabalham aqui há muito tempo, e todas falaram ‘isso nunca 
aconteceu’. E esse fenômeno durou duas semanas. Nos 
quinze dias após as enchentes, a média foi de 900 doadores 
por dia. Foi aí que eu percebi o poder das redes sociais. 

 

 “Esse dia (14 de janeiro) se transformou em um evento” conta Marcos. Equipes de TV 

e de jornais fizeram diversas matérias sobre a ocasião (ANEXO IV), escolheram personagens 

como o doador 1.000, ou a última pessoa da lista de espera. A fila para doação saia pelos 

portões do prédio. Apesar do tempo de espera longo, a população mostrou solidariedade nesse 

momento de crise. “Eu lembro que no dia 14, a última pessoa da fila esperou oito horas. Ela 

doou sangue às 00h30min, e estava muito feliz, querendo ajudar.”  

O contexto da crise social e da tragédia foi uma motivação para que as pessoas se 

mobilizassem para as doações, segundo Araújo: “Foi uma situação de guerra. Se o Brasil não 

tinha uma situação de catástrofe, como as pessoas sempre falaram: ‘as pessoas não doam 

sangue porque o Brasil nunca viveu a realidade de uma guerra’, ali foi um aprendizado de 

situação de guerra”. 

“E a partir dessa situação nós percebemos que o envolvimento das pessoas em 

situações ligadas a catástrofes é muito grande”, afirma Marcos. E pelos dados, as respostas do 

público tanto nas redes quanto nas doações foi positiva. Cerca de 50% das pessoas que doaram 

sangue para as vítimas das enchentes da Região Serrana nunca havia doado e a quantidade de 

sangue foi suficiente para lotar os estoques do HEMORIO, do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA) e do Hospital Universitário Pedro Ernesto.  

Esse caso mostra a capacidade de comunicação e a velocidade com que atinge a um 

público exponencial no caso uma mensagem urgente nas mídias sociais. Através das redes, do 

compartilhamento e da difusão das mensagens, a informação chega com uma velocidade 

muito maior a milhões de pessoas, em situações em que as mídias tradicionais não conseguem 

cobrir. Esse potencial dessas ferramentas aliado à solidariedade comum aos momentos de crise 
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gerou resultados excelentes para o HEMORIO e se configura como uma estratégia a ser usada 

por instituições que vivenciam crises sociais.  
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5. Conclusão 

 Os números, textos, idéias e reflexões presentes nesse trabalho mostram a importância 

das redes sociais na atualidade. O sucesso da campanha do HEMORIO mostra que a 

capacidade de alcance de uma informação na Internet é algo difícil de medir e que pode 

produzir resultados excelentes. 

 Os dados estatísticos recentes, presentes no capítulo um, mostram a evolução da 

Internet nos últimos anos, também baseada na “revolução” das mídias sociais. Esses dados 

aliados aos conceitos dos autores proporcionam um momento de entendimento do que são e de 

como funcionam essas plataformas. 

 As redes sociais na Internet já estão inseridas no cotidiano da sociedade. Seja em uma 

revolução política, em compartilhamento de gostos e ideias, nas relações pessoais, comerciais 

e de poder e até na construção de notícias e na divulgação de acontecimentos. As pessoas 

estão cada vez mais interligadas e as redes têm papel fundamental nesse processo. 

 A importância que determinado assunto ganha na Rede pode ter conseqüência prática. 

O efeito viral causado pelo compartilhamento de informações dentro de redes sociais com 

centenas de milhões de usuários, como o Facebook e o Twitter, podem mobilizar os atores 

sociais. E a aproximação com alguma informação que a principio está distante do indivíduo 

pode acontecer através de uma interação com amigos dentro de uma rede social na Internet. 

 E em um momento de crise, essas mobilizações podem ser de grande valia, inclusive 

para que vidas sejam salvas. O estudo de caso da ação do HEMORIO nas redes sociais após as 

chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro, que aconteceram no mês de janeiro de 2011, 

mostra isso. A informação que foi divulgada pela instituição foi compartilhada centenas de 

vezes na Internet, atraiu a atenção dos veículos da mídia tradicional e mobilizou a população. 

O resultado foi um recorde no número de doações de sangue em um único dia, duas semanas 

com uma média de doações nunca antes vista, três bancos de sangue da cidade com os 

estoques lotados e uma ação que passou a pautar as campanhas de comunicação do 

HEMORIO. 

 Os resultados da pesquisa encomendada para a instituição serão úteis para confirmar os 

indícios da influência da ação das redes sociais na rotina do HEMORIO, e para estudar como 

novas estratégias podem ser elaboradas para aproveitar ao máximo o potencial que essas 

ferramentas podem oferecer. 
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 E uma pesquisa que aborde a relação das redes sociais com a solidariedade seria muito 

interessante. Essa é uma possibilidade reflexiva que não pudemos enfocar, mas que pode ser 

pensada a partir das descrições presentes nesse trabalho e que, no nosso entendimento, 

contribuiria também para o entendimento do fenômeno das mídias sociais. 

 Por fim, a agilidade, a velocidade de circulação de dados e o poder de 

compartilhamento da informação característicos das redes sociais na Internet se mostram 

muito eficazes em momentos de crise, tanto no âmbito social, quanto em crises institucionais, 

empresariais ou de outra natureza. As redes estão causando impacto na comunicação e no 

próprio modo de agir das pessoas. Elas inspiram, ensinam e colocam em ação. Como disse 

Marcos Araújo, chefe da assessoria de comunicação do HEMORIO: “Algo está acontecendo 

por causa das redes sociais”. 
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ANEXO I 

 

POSTAGENS DE LUIZA BRUNET NO TWITTER DIVULGANDO UMA CAMPANHA 

DO HEMORIO 
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ANEXO II 
 

PÁGINA DO HEMORIO NO FACEBOOK 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

45 
 

ANEXO III 
 

PERFIL DO HEMORIO NO TWITTER 
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ANEXO IV 
 

NOTÍCIAS RELACIONADAS À DOAÇÃO DE SANGUE NOS DIAS APÓS AS 

CHUVAS DE 11 DE JANEIRO DE 2011 
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