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“Até o advento da internet, a única entidade instantânea, 
simultânea e global era Deus.” 

(Muniz Sodré) 



KRÜGER, P. N. K. A teatralização do “eu” das marcas: chatbots como ferramenta 

de humanização da marca sob o olhar de Erving Goffman. 2020. 180 pp. 

Dissertação de Mestrado (Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal-RN, 2020. 

 

RESUMO 

Chatbot é um software de conversa automatizada que visa emular o 

comportamento dialogal humano e que, atualmente, vem ganhando espaço no 

mercado publicitário como ferramenta que atua no processo de humanização das 

marcas. Com amparo na Teoria da Teatralização do Eu, proposta por Erving 

Goffman, analisou-se três chatbots veiculados por marcas na plataforma Messenger 

do Facebook com o escopo de compreender como as marcas estão construindo o 

seu eu a partir do uso desses softwares de conversas automatizadas. Desta 

maneira, primeiramente foi realizada pesquisa exploratória com objetivo de 

identificar robôs de conversação utilizados por marcas dentro do mercado nacional, 

veiculados no Messenger do Facebook durante o primeiro semestre de 2020 e com 

diferentes objetivos mercadológicos. Deste mapeamento, três bots 

metodologicamente diferentes entre si foram selecionados para serem analisados a 

partir dos conceitos interacionistas propostos por Erving Goffman: Amora (da 

empresa Americanas.com); Beta (do laboratório Nossas) e Fabi Grossi (da UNICEF). 

Concluiu-se que, no processo de criação e programação desses robôs de 

conversação, a aproximação com determinadas etapas correlacionadas a Teoria da 

Teatralização do Eu potencializa sua antropomorfização e seus reflexos no vínculo 

afetivo marca-público.  

 

Palavras-chave: chatbot, humanização de marcas, publicidade online, inteligência 

artificial, Erving Goffman. 

 

 

  



KRÜGER, P. N. K. The theatricalization of brands' self: chatbots as a brand 

humanization tool under the eyes of Erving Goffman. 2020. 180 pp. Master’s 

Dissertation in Media Studies - Federal University of Rio Grande do Norte, Natal-RN, 

2020. 

 

ABSTRACT 

Chatbot is an automated conversation software that aims to emulate human 

dialogical behavior. Currently, is gaining space in the advertising market as a tool 

that acts in the process of humanizing brands. Based on the Theory of 

Theatricalization of the Self, proposed by Erving Goffman, three chatbots served by 

brands on the Facebook Messenger platform were analyzed in order to understand 

how brands are building their selves using these automated chat software. In this 

way, first an exploratory research was carried out with the objective of identifying 

conversation robots used by brands within the Brazilian market, which were shown 

on Facebook Messenger during the first half of 2020 and with different marketing 

objectives. From this mapping, three bots methodologically different from each other 

were selected to be analyzed from the interactionist concepts proposed by Erving 

Goffman: Amora (Americanas.com); Beta (Nossas laboratory) and Fabi Grossi 

(UNICEF). It was concluded that, in the process of creating and programming these 

conversation robots, the approximation with stages correlated to the Theory of 

Theatricalization of the Self enhances their anthropomorphizing and their reflexes in 

the affective brand-public bond. 

 

Keywords: chatbot, brand humanization, online advertising, artificial intelligence, 

Erving Goffman.  
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1. INTRODUÇÃO 

“As pessoas esquecem slogans e promoções, mas não esquecem 
as emoções”. (Liliane Ferrari)   

 

Ao tentar comunicar-se com marcas através das mídia social Facebook, os 

usuários podem utilizar-se da ferramenta de comunicação instantânea Messenger. 

Esta ferramenta constitui um chat online onde os usuários podem conversar entre si 

em tempo real. Em abril de 2016, o Facebook autorizou a instalação de softwares de 

automação de conversas na sua plataforma Messenger, abrindo campo para a 

utilização de chatbots pelas empresas. Em 2020, quatro anos depois, através de 

uma pesquisa exploratória, visitamos as páginas de 46 marcas em atividade no 

Brasil, distribuídas em 08 segmentos diferentes (bebidas, telefonia, vestuário, 

bancos, decoração, varejo, beleza e organizações sociais), e identificamos que 

32,6% destas marcas utilizavam robôs de conversação em seus Messengers. Deste 

universo identificado, observamos que 88% dos chatbots eram utilizados como 

serviços de atendimento ao consumidor (SAC), 6% eram sistemas de push de 

notícias e 6% eram campanhas sociais.  

Diante destes resultados obtidos, selecionamos 03 robôs (um de SAC, um de 

sistema push e um de campanha social) para analisar como seu comportamento 

dialogal durante a interação com o usuário influencia o vínculo afetivo da marca com 

seu público: Amora, atendente virtual da Americanas.com que funciona como 

serviço de SAC e que apresenta inúmeros problemas em sua interação (sendo este 

o motivo de sua escolha dentre os demais robôs de SAC), Beta, a robô feminista do 

Laboratório Nossas que acompanha as pautas legislativas nacionais correlacionadas 

aos direitos das mulheres, e a Fabi Grossi, uma narrativa ficcional elaborada pela 

UNICEF com vistas a conscientizar o público jovem acerca dos crimes de 

ciberbullying. Assim, analisando estes robôs, buscamos entender se é possível 

aplicar estudos sociais que visam compreender interações humanas às interações 

que envolvem robôs de conversação. Também queríamos compreender se a 

programação destes robôs pode alcançar níveis críveis de antropomorfização 

capazes de externar a personalidade da marca e fortalecer o vínculo marca-

consumidor.  

Para que iniciássemos este trabalho, observamos que em meados da 

primeira década do século XXI, em 2005, conforme dados fornecidos pelo IBGE 
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(2011)1, 31.856.000 pessoas com mais de 10 anos utilizavam a internet no Brasil. 

Seis anos depois, em 2011, esse número chegou ao patamar de 77.672.000, 

representando um aumento de 143% no período. Em se tratando de mercado 

publicitário, a ampliação do uso da internet aliada ao crescimento do mercado de 

dispositivos móveis está facilitando a difusão de marcas e produtos. O estudo 

Worldwide Smartphone ODM Qview 2019, realizado pela International Data 

Corporation (IDC)2, apontou que somente no terceiro trimestre de 2019 foram 

produzidos cerca de 358 milhões de smartphones, um aumento de 7,6% em relação 

ao trimestre anterior. No caminho da popularização desses dispositivos, ocorreu 

também a disseminação do uso de aplicativos, incluindo comunicadores 

instantâneos, seja por app’s3 criados especificamente para isso, como é o caso do 

WhatsApp, ou mesmo por outros que funcionam de forma conectada a mídias 

sociais, como é o caso do Messenger, vinculado ao Facebook e com 1,3 milhões de 

usuários em 20194. 

Na esteira desta tendência de popularização dos smartphones e dos 

mensageiros instantâneos, em abril de 2016 o Facebook, maior rede social em 

atividade no mundo, com 2,2 bilhões de usuários ativos em 20195, abriu a 

possibilidade de utilização de chatbots6 em sua plataforma de conversação 

Messenger. Na página destinada a desenvolvedores de conteúdo, o Facebook 

disponibilizou alguns documentos que orientam os interessados acerca da 

metodologia necessária para desenvolver um chatbot dentro do Messenger 

(FACEBOOK, 2017). Esse site de rede social possibilita que determinados tipos de 

aplicativos possam ser criados e instalados na rede. Assim, no caso dos chatbots, 

deverá ser desenvolvido um código específico para esse fim, com programação 

 
1 IBGE. Acesso à Internet: Posse de telefone móvel celular para uso pessoal. 2011. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/acessoainternet2011/default_xls_internet.shtm>. 
Acesso em: 10 out. 2019. 
2 IDC. Smartphone Assembly Volumes Increase 7.6% in the Third Quarter of 2019, According to IDC. 
2020. Disponível em: < https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45711819>. Acesso em: 
09jun. 2020. 
3 Acrônimo de aplicação vindo da abreviação da palavra inglesa application 
4 We are social. Digital in 2019. Disponível em < https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. 
Acesso em 09 jun. 2020. 
5We are social. Digital in 2019. Disponível em < https://wearesocial.com/global-digital-report-2019>. 
Acesso em 09 jun. 2020. 
6Chatbot, por sua vez, é um software de conversação criado para simular ações dialogais humanas 
repetidas vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô (DREHER, 2016), sendo 
baseado em técnicas ligadas à Inteligência Artificial. 
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própria, que será submetido para aprovação pelo Facebook. Uma vez aprovado, o 

chatbot pode ser instalado no Messenger da página da empresa na rede social. 

Por outro lado, é importante termos em mente que desde os primórdios da 

internet já existiam estratégias de marketing voltadas a promoções de produtos e 

serviços na web. A modernização das ferramentas e a ampliação de acesso às 

novas tecnologias da informação implicaram em uma constante atualização na 

forma de se fazer publicidade online e foi a partir do aprimoramento das tecnologias 

digitais que novos horizontes surgiram também para o mercado publicitário. Neste 

sentido, cada vez ganhando mais relevância para o mercado, os estudos 

computacionais que envolvem Inteligência Artificial (IA) desnudam o campo de 

pesquisa que aqui chamamos de Publicidade Inteligente. Esta forma de se fazer 

publicidade nasce a partir do uso de tecnologias digitais que são capazes de 

hipersegmentar anúncios online de forma automatizada e provocam uma imersão do 

público-alvo na comunicação com a marca para, com isso, aumentar os pontos de 

contato e criar vínculos entre o público e a empresa. Atualmente, o aprimoramento e 

popularização da IA vêm adicionando novas estratégias à Publicidade Inteligente e, 

dentre estas, o uso dos chatbots, também chamados de robôs de conversação ou 

bots. 

A chegada dos chatbots nos mensageiros populares está mudando a forma 

como as marcas interagem com seus consumidores. Essa ferramenta, por emular 

um ser humano, serve como método de humanização das marcas através da 

utilização de uma persona representativa de forma verossímil. Dessa maneira, é 

necessário compreender que estamos em uma era onde a conversa mecanizada 

deve ser foco de estudos acadêmicos: 

Depois de tantos debates contra as teorias mecânicas da comunicação, 
estuda-se hoje como implementar a mecanização da comunicação! Isto é, o 
desenvolvimento de máquinas e algoritmos que permitam a um robô, por 
exemplo, reagir a inputs, através de um mecanismo binário, apresentando 
com velocidade outputs associados àquelas entradas no banco de dados (o 
chamado “conhecimento” dos robôs). (PRIMO; COELHO, 2002, p. 91) 

Ainda no início dos anos 2000, os chatbots já eram difundidos nos Estados 

Unidos nas primeiras lojas virtuais. A exemplo, uma das principais empresas de 

programação de robôs de conversação nos Estados Unidos à época, apontou que 

quase 90% dos clientes que clicaram em um de seus bots conversaram por mais de 

12 minutos. Durante o diálogo, os clientes pareciam divulgar preciosas informações 
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mercadológicas: responderam uma média de 15 vezes, com uma média de cinco 

palavras por resposta. (DE ANGELI; JOHNSON; COVENTRY, 2001).  Nesse 

sentido, sobre a viabilidade de atender os consumidores através de aplicações de 

conversas online, pesquisa realizada pela Opinion Box em 2016 (STEPHANE, 

2017), constatou que 55% dos entrevistados já listam aplicativos de mensagens 

instantânea e 44% o chat online como canais utilizados no dia a dia para conversar 

com empresas. Outro dado relevante foi que 40% dos entrevistados preferem se 

comunicar com as empresas por texto e 70% afirmam que estão dispostos a se 

comunicar com as empresas através do WhatsApp ou do Facebook Messenger. 

Outra pesquisa, agora realizada pela AppsFlyer, apontou que, no Brasil, a cada dois 

apps instalados em aparelhos com o sistema operacional Android, um é 

desinstalado (STEPHANE, 2017). Assim, aplicativos específicos para interação com 

empresas são preteridos a favor de outros já utilizados cotidianamente pelos 

usuários, como Facebook Messenger ou WhatsApp. 

Portanto, decidimos voltar nosso olhar com mais ênfase para estes softwares 

denominados como chatbots, uma das táticas de aplicação da Publicidade 

Inteligente. Nosso objetivo é, a partir de estudos sociais e interacionistas, 

compreender os atributos que facilitam ou promovem a interação dos usuários com 

estes programas computacionais de forma a desenvolver satisfatoriamente um fluxo 

comunicacional similar ao que acontece entre pessoas ao ponto de influenciar no 

vínculo afetivo entre marcas e consumidores. Neste pórtico, considerando que os 

chatbots têm como escopo fundamental emular o comportamento humano durante 

um diálogo automatizado, compreendemos que, para além de entender a tecnologia, 

convém buscarmos amparo teórico em estudos sociais que visem explicar como 

ocorrem as relações entre pessoas a fim de replicarmos tais conhecimentos para 

estes programas que simulam comportamentos humanizados.  

Para tanto, buscamos amparo nos estudos do cientista social Erving Goffman 

(1922-1982) que visam entender as relações sociais em copresença. Assim, visando 

melhor compreender como preparar adequadamente a programação desses robôs 

de forma satisfatória, não apenas em termos tecnológicos, mas também na esfera 

social e comunicacional, a pesquisa desenvolvida buscou suporte nos estudos deste 

cientista social, que entre o final dos anos 50 e início dos anos 80 desenvolveu uma 

série de trabalhos os quais objetivava compreender melhor as diversas formas com 

que as interações e relações humanas se desenvolvem no meio social. Estudioso da 
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corrente sociológica do interacionismo simbólico, cuja abordagem dirige-se, de modo 

geral, ao estudo da vida humana em grupo (NUNES, 2013), Goffman utilizava-se da 

vida cotidiana como objeto empírico de suas pesquisas. Destarte, buscando 

fomentar os processos de antropomorfização7 dos chatbots, este trabalho aplicou as 

conclusões deste pesquisador ao campo da interação comunicacional humano-

máquina, mais precisamente as questões relacionadas à teatralidade do “eu” no 

processo das interações. Isto posto, foi possível perceber como a imersão em um 

diálogo com uma inteligência artificial que representa uma empresa atua na 

construção ou fortalecimento de um vínculo afetivo entre o consumidor e a marca. 

Na mesma toada, importa também alinhar a pesquisa a ser desenvolvida aos 

estudos de antropomorfização das marcas. A exemplo, cita-se as correntes de 

estudos mercadológicos que apontam a tendência da manifestação 

antropomorfizada das marcas no ambiente digital, tal como aponta Carrera: 

 

Ademais, outro fator que aumenta a possibilidade de interações mais 
frequentes entre consumidores e marca é a antropomorfização. Marcas que 
já propõem este tipo de estratégia em outros contextos da comunicação, 
como através da publicidade, tendem a estimular melhor a interação em 
mídias sociais. No caso de marcas que apresentam nível baixo de 
antropomorfização em outros contextos comunicacionais, a introdução da 
antropomorfização como estratégia direcionada para as mídias sociais 
ajuda no estímulo ao contato do consumidor. (CARRERA, 2016, p. 184). 

 

Pelo exposto, problematizamos: como os chatbots criados para fins 

publicitários e veiculados através da plataforma Messenger podem fortalecer o 

vínculo da marca com seu público? Para que pudéssemos encontrar respostas a 

esta indagação, organizamos a presente pesquisa da seguinte forma: 

primeiramente, traçamos o caminho percorrido pelo mercado publicitário para 

comunicar-se com seus consumidores nas plataformas online. Mapeamos o 

aprimoramento das técnicas de veiculação de anúncios com base na evolução da 

internet em cada uma de seus fases de desenvolvimento: web 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0.  

Após, detivemos nossa revisão teórica em alguns dos métodos 

computacionais que contribuem para o uso da Inteligência Artificial pela publicidade, 

mormente os temas relacionados ao Big Data, os algoritmos e os próprios softwares 

de conversas automatizadas. Nosso intuito, nesta fase, é compreender o que ocorre 

 
7 De acordo com Guthrie, 1997 apud Carrera, 2016, antropomorfizar é “a tendência de atribuir 
características humanas a atores não humanos”, sendo esta um “complexificação do animismo: 
quando humanos consideram que há vida em objetos” (Guthrie, 1993 apud Carrera, 2016). 
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por trás das cortinas, ou seja, entender a tecnologia em si para então buscar 

maneiras de usá-la a favor do vínculo afetivo entre as marcas e o público.  

No terceiro capítulo de revisão teórica analisamos a aplicabilidade da teoria 

da teatralidade de Erving Goffman aos chatbots tendo como ponto de partida 

diversos estudos que defendem o uso desta teoria interacionista para as relações 

síncronas e assíncronas desenvolvidas e sites de redes sociais. Aqui encontramos a 

base para efetuar o espelhamento dos estudos das relações sociais, inicialmente 

direcionados para interações presenciais e entre humanos, para as interações 

envolvendo programas de conversa automatizada. 

Por fim, analisamos três chatbots ativos durante o primeiro semestres de 

2020 e veiculados na plataforma Messenger. Todos estes robôs foram 

desenvolvidos com o fulcro de dar voz a empresas ou organizações. Desta forma, 

com o auxílio dos conceitos goffmanianos, foi possível perceber maneiras de melhor 

antropomorfizar os chatbots criados especificamente para representar marcas e 

como estas ferramentas impactam o vínculo afetivo entre os usuários e as 

empresas.  
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2. A PUBLICIDADE E A PROPAGANDA NA ERA DIGITAL 

 

A afetação da experiência do atual pela acessibilidade imediata das 
novas tecnologias da comunicação acaba transformando a “ferramenta” (o 
dispositivo técnico) numa espécie de morada permanente da consciência 

(Muniz Sodré). 

 

Ao voltarmos o olhar para a história da publicidade e da propaganda no Brasil, 

observamos que as ações publicitárias caminham lado a lado com os avanços da 

tecnologia. Entende-se aqui tecnologia como ferramenta de reconstrução das 

relações humanas na medida em que “abrange um conjunto organizado e 

sistematizado de diferentes conhecimentos, científicos, empíricos e intuitivos”. 

(VERASZTO et al., 2008, p. 79). Dessa forma, como nos explica Veraszto et al. 

(2008, p. 79), “existem tantas tecnologias específicas quantos são os tipos de 

problemas a serem resolvidos, ou mais, se considerarmos que cada problema 

apresenta mais de uma solução possível.” 

Neste sentido, com o aprimoramento de tecnologias, plataformas inovadoras 

de veiculação de anúncios são desenvolvidas e impulsionam o mercado publicitário 

a reinventar novos paradigmas comunicacionais. Por este motivo, iniciamos este 

estudo buscando brevemente visualizar como algumas mudanças no fazer 

publicidade foram estimuladas por inovações tecnológicas. Este panorama se faz 

necessário a fim termos clareza da necessidade de adaptarmos nosso 

conhecimento comunicacional frente aos novos desafios que a ciência da 

computação vem apresentado aos profissionais de marketing e de publicidade 

desde meados da década de 1990. 

Como ponto de partida, reportemo-nos ao início do século XIX. Silva e 

Coutinho (2008, p. 03) apontam que foi a partir do lançamento do primeiro jornal 

brasileiro – Gazeta do Rio de Janeiro, 1808 – que encontramos os primórdios dos 

nossos anúncios: “pequenos textos sem ilustração, alguns sem títulos, do tipo 

‘classificado’ os quais ofereciam produtos e serviços”. Os autores também lembram 

que estes pequenos anúncios reproduziam textualmente a linguagem verbal dos 

vendedores ambulantes. As ilustrações só passaram a integrar os anúncios de 

jornais mais de sessenta anos depois, em 1875 (SILVA; COUTINHO, 2008, p. 03). 

Somente com a possibilidade do uso das cores e o advento de novas técnicas de 

impressão, já no início do século XX, foi que as revistas começaram a publicar 



18 
 

anúncios coloridos. Na metade do século, a chegada do rádio e da TV no país 

impulsionou a “profissionalização dos que faziam a propaganda” e foi então que “se 

principiou a dizer ‘a propaganda é a alma do negócio’”. (SILVA; COUTINHO, 2008, 

p. 09). Nesse período, a publicidade era definida a partir da ideia de intervalo 

comercial, que serviam como marca identificadora frente a programações das 

emissoras de rádio ou televisão. Já nas mídias impressas, essa diferenciação ocorre 

na medida em que revistas e jornais são compostos por conteúdos editoriais 

intervalados por anúncios publicitários. (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014). Dessa 

forma, a propaganda era tida como um agente que interrompia a programação, o 

entretenimento do público. Isso significa dizer que havia, em regra, uma 

diferenciação clara e perceptível entre o conteúdo e a publicidade. 

Em resumo, o que observamos até meados dos anos 90 é a utilização dos 

meios de comunicação de massa (panfletos, cartazes, jornais, revistas, cinema, 

rádio e TV) como espaços em que a mensagem publicitária era veiculada e 

destinada de forma unidirecional para o público. (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 

2014). Como bem sintetiza Atem, Moreira, Azevedo (2014), nesta forma de fazer 

publicidade, o feedback ocorria apenas na mensuração dos resultados da 

campanha, sendo expresso pelo acrônimo AIDA: atenção, interesse, desejo e ação. 

Este modelo de comunicação começou a sofrer alterações após a implantação e 

consolidação da internet (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014), que surge no Brasil 

em 1989 por intermédio da FAPESP8 e UFRJ9, potencializando esta ferramenta não 

apenas para a comunidade científica (MACEDO, 2008), mas também para o 

mercado nacional: 

 

O ambiente empresarial tem passado por constantes mudanças, mais 
intensamente a partir da década de 90 do século passado, principalmente 
no que diz respeito à tecnologia avançadas e novas formas de comunicação 
entre clientes e fornecedores, atualmente as empresas têm que se adaptar 
a essa nova realidade, em busca de melhoria continua para atender, 
satisfazes e manter seus clientes. (MACEDO, 2008, p. 03). 

 

Nesse sentido, com a virada do século XXI, assistimos a acelerada 

popularização das tecnologias digitais. Isto porque, dentre outros motivos, a 

chegada da internet também trouxe consigo uma necessidade de alteração nos 

 
8 FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
9 UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
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equipamentos aptos a acessá-la. E, quanto mais aperfeiçoados o acesso e a 

velocidade da internet são, novos aparelhos surgem. Assim, os desktops, também 

conhecidos como computadores de mesa, deram espaço a versões móveis e mais 

compactas, os chamados laptops. Outros aparelhos mobiles também foram 

desenvolvidos como aparelhos celulares e as telas sensíveis ao toque. 

(SANT'ANNA; ROCHA; GARCIA, 2015). Via de consequência, como tem feito 

sempre que novas tecnologias interferem em seu campo de atuação, o mercado 

publicitário vem se reinventando a fim de melhor adaptar-se aos novos dispositivos 

tecnológicos digitais que trazem em seu cerne atributos como praticidade e 

mobilidade, tais como celulares, tablets e microcomputadores. (SALDANHA; ATEM, 

2016). Ao considerarmos os campos dos dispositivos móveis, há quem aponte que o 

celular é o consumer device mais importante de todos os tempos não somente em 

razão da sua capacidade comunicacional, mas principalmente dada a sua 

abrangência (CAVALLINI, 2008). O mais curioso é que, ainda que os smartphones e 

os tablets estejam concentrados nas classes mais altas, o telefone celular, em geral, 

ganhou espaço como mídia a ponto de ficar atrás apenas da TV e, mesmo se 

considerarmos as classes mais baixas, o celular só perde em presença para a 

televisão. (SANT'ANNA; ROCHA; GARCIA, 2015). 

O fato é que os dispositivos móveis conectados à internet cada vez mais 

desempenham papel relevante no cotidiano dos consumidores. Em termos de 

publicidade, metade dos usuários de internet móvel se considera impactada por 

anúncios online quando precisam tomar uma decisão de compra e três quartos dos 

usuários mobile se sentem confortáveis frente a publicidade online. Estes dados são 

pontos a serem considerados quando pensamos no futuro do mercado publicitário10 

(TRI DINH; BAO-TRAN, 2017).  E, com o fortalecimento da internet e dos ambientes 

digitais, natural foi que, aos poucos, os profissionais de marketing se apropriassem 

dessa nova tecnologia. Assim, a publicidade online surge como forma de utilizarmos 

a internet para distribuir conteúdo promocional diretamente aos usuários finais. 

Ainda em 2011, esta forma de fazer publicidade gerou receita superior as da 

televisão a cabo e quase superaram as da televisão aberta só nos Estados Unidos. 

 
10 Tradução livre de: Mobile devices play an important role in consumer behavior. Half of mobile web 
users are most impacted by mobile advertisements when making purchase decisions, and three-
quarters of users feel comfortable with mobile advertising through TV or online ads (InMobi, 2012).  
These statistics showed that mobile advertising is the advertising form of the future. To take 
advantage of this opportunity, marketers are giving more attention to mobile advertising.  (TRI DINH e 
BAO-TRAN, 2017, pp. 88-89) 
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Em 2016, o investimento mundial em publicidade online foi de cerca de 200 bilhões 

de dólares e projeta-se que até 2020 este valor chegue à casa dos 335 bilhões 

(AKSU et al., 2018).11 

No início da publicidade online, ainda na chamada de Web 1.0, as novas 

formas de anúncios ainda engatinhavam e a nova ferramenta era utilizada de forma 

limitada. Nesta fase inicial da internet, tínhamos websites estáticos e sem a 

participação interativa do usuário12 (HARRIS, 2008).  Era a fase da comunicação 

digital unilateral. Dessa forma, nos primórdios da publicidade na internet, tentou-se 

meramente transpor as técnicas utilizadas na publicidade offline para o ambiente 

digital (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014). Assim, em meados da década de 90, o 

mercado publicitário passou a utilizar nos “planejamentos de peças publicitárias 

adaptações de suas mídias comuns para a veiculação na rede, o que, em muitos 

casos, não propiciavam bons resultados” (MACEDO, 2008, p. 06).  

Já na segunda fase, chamada de Web 2.0, a interatividade entra em cena. 

Nesse sentido, importa dizer que a interatividade pode aqui ser compreendida como 

um conjunto de “atributos tecnológicos em ambientes mediados os quais 

possibilitam a comunicação recíproca ou troca de informações que propiciam 

interação entre a tecnologia de comunicação e usuários, ou entre usuários por meio 

dessa tecnologia” (BUCY; TAO, 2007, p. 647).13A interatividade transformou (e 

continuam transformando) a natureza da comunicação na medida em que minimiza 

as fronteiras entre o emissor e o receptor da mensagem e entre o meio e a 

mensagem (SUNDAR; OH; KANG, 2013)14. Assim, a Web 2.0 permitiu o surgimento 

de uma convergência de competências, ideias e conhecimentos de diversos 

 
11 Tradução livre de: Generally speaking, online advertising – also referred to as Internet advertising 
– leverages the Internet to deliver promotional contents to end users. Already in 2011, revenues 
coming from online advertising in the United States alone surpassed those of cable television, and 
nearly exceeded those of broadcast television. Plus, worldwide investment in Internet advertising have 
reached around 200 billion dollars in 2016 and are expected to get to 335 billion by 2020. (AKSU et 
al., 2018, p. 01) 
12 Tradução livre de: There are obvious design elements that are only used for the Web 1.0 and not 
present in the Web 2.0. One of these is the static web pages compared to the dynamic contents 
generated by users in the other version. The Web 1.0 also uses framesets and tags that were 
introduced during the so-called first browser war. This also features online guestbooks and GIF 
buttons. The typical size of Web 1.0 is 88x31 pixels. (HARRIS, 2008, p. 53). 
13 Tradução livre de: Interactivity refers to “technological attributes of mediated environments that 
enable reciprocal communication or information exchange, which afford interaction between 
communication technology and users, or between users through technology” (BUCY; TAO, 2007, p. 
647). 
14 Tradução livre de: As interactive technologies continue to transform the nature of communication 
by increasingly erasing the boundaries between source and receiver as well as the ones between 
message and medium (SUNDAR; OH; KANG,, 2013). 
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indivíduos, chamada por Pierre Lévy de “inteligência coletiva”, em um determinado 

ambiente virtual. (MARTINO, 2014). Inserindo o consumidor diretamente no fluxo 

comunicacional, a web 2.0 abriu caminhos para ações publicitárias pautadas na 

interação com o público, mormente quando pensamos na inserção das marcas nas 

redes sociais online.  

A Web 3.0, por sua vez, trouxe ainda mais mudanças na forma de se pensar 

a publicidade no ambiente online. Entendida como Web Semântica, esta nova fase 

da internet teria como característica chave a integração, ou alimentação, em larga 

escala de informações no ambiente online15 (HENDLER, 2009). Sem extinguir a web 

2.0, baseada na participação do usuário, mas sim de forma a complementá-la, esta 

nova fase da internet tem como premissa a cooperação dos usuários16 (BARASSI; 

TRERÉ, 2013). Dessa forma, é possível que novos aplicativos e plataformas 

possibilitem aos usuários a faculdade de criar dados de forma colaborativa enquanto 

pesquisam na web de maneira inteligente17 (BARASSI; TRERÉ, 2013). A fim de 

facilitar a compreensão, Harris (2008) traz um exemplo de aplicação mercadológica 

da Web 3.0: 

 

Um exemplo disso é fornecido pelo salesforce.com, um serviço de nuvem 
para empresas que funciona como um banco de dados que integra dados 
diferentes (por exemplo, o perfil individual dos clientes com as informações 
da empresa ou as últimas estatísticas) para criar novos dados que 
fortaleçam as estratégias de marketing (HARRIS, 2008, pp. 29-31).18 

 

Nesse sentido, a web semântica possibilitou que os dados online pudessem 

ser lidos não apenas por humanos, mas também pelas máquinas (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). E, com uma infinidade de dados dos 

consumidores à disposição, alguns adquiridos sem a anuência dos usuários, os 

profissionais de marketing encontraram uma fonte promissora de informações 

 
15 Tradução livre de: We can thus essentially view Web 3.0 as Semantic Web technologies integrated 
into, or powering, large-scale Web applications (HENDLER, 2009, p. 111). 
16 Tradução livre de: In contrast to Web 2.0, which is understood as being based on users’ 
participation, Web 3.0 will be based on users’ cooperation (Fuchs et al., 2010; Harris, 2008; Tasner, 
2010; Watson, 2009) (BARASSI; TRERÉ, 2013, p. 02) 
17 Tradução livre de: As these two different examples of Web 3.0 technologies show, these new 
applications and platforms offer users the possibility to cooperate in the creation of Web data, whilst at 
the same time searching the Web in an intelligent way. (BARASSI; TRERÉ, 2013, pp. 04-05). 
18 Tradução Livre de: One example of this is provided by salesforce.com, a cloud service for 
companies that works as a database which integrates different data (e.g. the individual profiling of 
customers with the company information or the latest statistics) to create new data that strengthen 
marketing strategies (HARRIS, 2008, pp. 29–31). 
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capazes de alimentar suas campanhas e melhor direcionar seus anúncios. Um 

exemplo prático do uso dessa web semântica é a popularização das publicações 

pagas nas mídias sociais em que, a partir de dados fornecidos pelos próprios 

usuários, é possível direcionar com mais efetividade os anúncios veiculados nessas 

plataformas.  

A integração da base de dados e o compartilhamento das informações online 

abriu possibilidades de desenvolvimentos de novos softwares, como o uso de 

inteligência artificial19 (HARRIS, 2008). Em termos mercadológicos, é possível inferir 

que a web semântica, ao dar ênfase a cooperação, faz com que as novas aplicações 

gerenciem, organizem e criem significados com base nas informações fornecidas 

pelos próprios usuários da rede permitindo o surgimento de anúncios baseados nos 

hábitos comportamentais desses internautas20 (BARASSI; TRERÉ, 2013). Ao abrir a 

janela para o uso da inteligência artificial, a web semântica também possibilitou um 

novo salto evolutivo da internet: a Web 4.0: 

 

A web 4.0 começou em 2016 e se concentra em oferecer um 
comportamento mais inteligente e preditivo para que possamos, com 
apenas uma declaração ou uma chamada, implementar um conjunto de 
ações que resultem no que pedimos, desejamos ou dizemos. (LATORRE, 
2018, p. 2).21 

 

Nesta nova fase, a internet entra na possibilidade de execução autônoma de 

tarefas e possibilita uma interação simbiótica com humanos (AGHAEI; 

NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). Isso significa dizer que, a partir das pesquisas e 

conteúdo do usuário a web poderá executar ações e tomar decisões, além de 

possibilitar sugerir condutas baseadas em estudos sobre os hábitos de vida dos 

usuários, como vivemos e o que queremos ou precisamos (NATH; ISWARY, 2015). 

É a era dos assistentes virtuais.  

 
19 Tradução livre de: Like Web 2.0, the Web 3.0 would describe the changes in internet usage. This 
includes the upcoming technologies like the use of artificial intelligence. (HARRIS, 2008, p. 29). 
20 Tradução livre de: In fact, if we consider contemporary business models and objectives that are 
attached to the development of new Web 3.0 applications, we cannot overlook the fact that in 
stressing cooperation these applications propose to manage, organize and create meaning from user-
generated data in such a way that it maximizes the tracing of digital identities (Harris, 2008; Watson, 
2009) and behavioral advertising (Tasner, 2010). (BARASSI; TRERÉ, 2013, p. 05) 
21 Tradução livre de: La web 4.0. empezó en el 2016 y se centra en ofrecer un comportamento más 
inteligente y más predictivo, de modo que podamos, con sólo realizar uma afirmación o una llamada, 
poner en marcha un conjunto de acciones que tendrán como resultando aquello que pedimos, 
deseamos o decimos (LATORRE, 2018, p. 2). 
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Da mesma forma que suas antecessoras, a web 4.0 também implicou em 

mudanças no uso da internet sem apagar a existência das demais webs. Na 

verdade, é importante dizer que as quatro versões da web (1.0, 2.0, 3.0 e 4.0) 

coexistem e, cada uma a seu modo, possui relevância para o mercado publicitário. 

Desbravando o ambiente online, a web 1.0 adaptou para a internet o modus 

operandi da publicidade tradicional. De outro lado, a web 2.0 criou pontes de 

interação entre as marcas e seus clientes e a web 3.0 traz em seu âmago a 

capacidade de conhecer os hábitos desse público de maneira mais ampla e 

completa a partir da combinação e análise dos dados fornecidos pelos usuários no 

ambiente online. Em simbiose, a web 4.0, por sua vez, nos coloca em uma realidade 

offline quase impossível de ser dissociada da online. Com o uso adequado de cada 

uma dessas vertentes digitais, a ciberpublicidade pode otimizar o direcionamento de 

campanhas e dedicar-se a anúncios cada vez mais personalizados. 

Dito tudo isso, é possível dizer que a velocidade das atualizações 

tecnológicas vem aumentando gradativamente: se esperamos sessenta anos para 

inserirmos as primeiras ilustrações nos anúncios de jornal, no mesmo intervalo de 

tempo saltamos da TV em preto e branco22 para a interatividade online 24h aliada a 

um emaranhado de dados virtuais intermediados pelo ambiente online. Nesse 

sentido, não seria errado afirmar que “a conectividade é possivelmente o mais 

importante agente de mudança na história do marketing. Embora não possa mais 

ser considerada novidade, vem mudando muitas facetas do mercado e não mostra 

sinais de desaceleração” (KOTLER, 2017, p. 35). E, com o advento da 

ciberpublicidade, a integração de dados e as relações desenvolvidas em sites de 

redes sociais, a forma de se pensar o marketing e a publicidade também vem sendo 

revista a passos largos. É nesta forma de pensar publicidade na era digital que 

vamos deter nossa atenção a seguir a partir do detalhamento de como a 

ciberpublicidade atua em cada uma dessas fases da web, desde a 1.0 até a 4.0. 

 

2.1 WEB1.0: ME VEJA 

 

Ao olharmos para os primórdios da internet encontramos o registro do 

primeiro anúncio online, que foi veiculado em 1994 na revista online HotWired. 

 
22 As primeiras transmissões de TV no Brasil ocorreram no início da década de 1950. 
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Tratava-se de um banner da empresa de comunicação AT&T disponível na página 

online da revista (KAYE; MEDOFF, 2001; CHANDANA; ABHISHEK, 2018). Nesta 

época, os espaços publicitários eram negociados considerando o número de 

“impressões, isto é, o número de indivíduos que teriam contato com anúncio, modelo 

este inspirado na mídia tradicional (offline). Dessa forma, os espaços eram vendidos 

a base do cost per Mille (CPM), que se refere ao custo de veiculação considerando 

grupos de 1.000 (mil) indivíduos (CHANDANA; ABHISHEK, 2018). Conforme já 

citamos anteriormente, esta estratégia não gerou, em linhas gerais, resultados 

satisfatórios para as marcas.  

A dificuldade de mensurar de forma mais precisa as impressões do público 

em relação aos banners digitais ensejou o advento de outra métrica, o Pay-per-click 

(PPC). Esta métrica era usada de forma conjunta com o sistema Generalized First 

Price (GFP): o anunciante cria uma lista de palavras-chave relacionadas ao seu 

produto ou serviço e paga determinado valor sempre que o usuário clicar no link que 

o direciona para o site do anunciante a partir da listagem gerada por um sistema de 

buscas online. A posição do link na lista depende do valor pago pela empresa 

(GFP), ou seja, quanto maior o investimento, mais próximo das primeiras opções de 

resultados. Este modelo permitiu que os anunciantes segmentassem seus anúncios 

a usuários de maior relevância, uma vez que se pagava pelo clique e não pelo 

banner em si, que era exibido a todos independente da importância destes para a 

marca (CHANDANA; ABHISHEK, 2018). Estas formas de se fazer publicidade no 

ambiente online perduraram majoritariamente até 2008 e se assemelhavam aos 

tradicionais anúncios de jornais e revistas (EVANS, 2009). 

Apesar de hoje existirem outras opções de ciberpublicidade, como daremos 

ênfase em tópicos mais adiante, estas metodologias nascidas com a web 1.0 ainda 

estão ativas e operantes. Exemplo de plataforma que utiliza ainda hoje os sistemas 

PPC e GFP é o AdWorks do Google, que foi lançada no ano 2000 com apenas 350 

anunciantes. Atualmente, ela representa 33% da receita mundial publicitária, tem 

milhões de anunciantes e é uma das líderes na publicidade digital (CHANDANA; 

ABHISHEK, 2018). A grande questão é que a modernização do ambiente online e 

das tecnologias disponibilizadas ao público geral para navegação na web acabaram 

por possibilitar novas formas de se pensar a publicidade. Assim, se até então o 

mercado tentava adaptar quase que literalmente as tradicionais mídias publicitárias 

para o ciberespaço, a partir do final da primeira década dos anos 200 esse cenário 
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começou a mudar. O advento da web 2.0 trouxe mais algumas ferramentas aptas a 

agregar valores às estratégias de marketing: era o início do fortalecimento dos 

vínculos entre a marca e seu público a partir das ferramentas de interação. 

 

2.2 WEB 2.0: EU QUERO SER SEU AMIGO 

 

No início da década de 2010, Philip Kotler estava no radar dos profissionais 

de marketing com seus estudos que defendiam o marketing voltado para o ser-

humano, o chamado Marketing 3.0. Tratava-se de um “resultado natural do 

marketing centrado no consumidor (Marketing 2.0) e do marketing centrado no 

produto (Marketing 1.0)” (KOTLER, 2017, p. 159). Para Kotler (2017), era preciso, 

naquele momento, entender os consumidores como seres “humanos integrais, com 

mente, coração e espírito” (p. 159). Dessa forma, acreditava-se que era preciso ir 

além das necessidades funcionais e emocionais dos consumidores: era necessário 

abordar suas “ansiedades e seus desejos latentes” (p. 159). Menos de dez anos 

depois, o pesquisador precisou atualizar suas ideias e integrá-las a realidade da 

cultura participativa. Assim, eis que surge o que o pesquisador denominou como 

Marketing 4.0: 

 

Queremos agora apresentar o Marketing 4.0: uma abordagem que combina 
interação on-line e off-line entre empresas e consumidores. Na economia 
digital, a interação digital sozinha não é suficiente. Na verdade, em um 
mundo cada vez mais conectado, o toque off-line representa uma forte 
diferenciação. Marketing 4.0 também mescla estilo com substância. Embora 
seja imperativo que as marcas se tornem mais flexíveis e adaptáveis por 
causa das rápidas mudanças das tendências tecnológicas, ter uma 
personalidade autêntica é mais importante do que nunca. Diante de uma 
realidade cada vez mais transparente, a autenticidade é o ativo mais 
valioso. Finalmente, Marketing 4.0 alavanca a conectividade máquina a 
máquina e a inteligência artificial a fim de melhorar a produtividade do 
marketing, enquanto impulsiona a conectividade pessoa a pessoa com o 
intuito de fortalecer o engajamento do cliente. (KOTLER, 2017, p. 72). 

 

Complementando sua posição, Kotler (2017, p. 83) esmiúça sua conceituação 

e afirma que o Marketing 4.0 objetiva combinar interações online e offline, marcas e 

consumidores e “complementa a conectividade máquina a máquina com o toque 

pessoa a pessoa para fortalecer o engajamento dos consumidores.” Para ele, a 

importância dessa nova forma de se pensar o marketing está no auxílio à transição 

da economia tradicional para a economia digital. Assim, na economia digital é 
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preciso incentivar o paradoxo entre a crescente sociabilidade e o desejo de se ter 

produtos e serviços cada vez mais personalizados. Ademais, os consumidores não 

mais seriam meros alvos das marcas, uma vez que para o pesquisador o conceito 

de confiança do consumidor não é mais vertical: agora é horizontal. (KOTLER, 2017, 

p. 27). Hoje, para Kotler, a maioria dos consumidores acredita mais na opinião de 

outros consumidores do que no discurso de marketing perpetrado pelas empresas. 

Em outras palavras, o relacionamento horizontal entre marca e público implica em 

ações que visem alocar esses atores como colegas e amigos (KOTLER, 2017): 

 

Tornou-se imperativo para as marcas conectarem-se com os consumidores 
por meio da mídia social. Vejamos este fato relatado pelo Internet 
Advertising Bureau do Reino Unido: cerca de 90% dos consumidores de 
fato recomendariam as marcas depois de interagir com elas na mídia social. 
De forma semelhante, uma pesquisa da NM Incite revelou que os 
consumidores que recebem um atendimento ao cliente positivo pela mídia 
social são três vezes mais propensos a se tornarem defensores da marca. 
Em tal contexto, o CRM social – o uso da mídia social para gerir interações 
da marca com os clientes e desenvolver relacionamentos de longo prazo – 
será uma ferramenta essencial para o envolvimento do cliente. Considere 
estes fatos: mais de 70% da população global possuirá smartphone em 
2020, de acordo com o Relatório de Mobilidade Ericsson. Além disso, cerca 
de 80% do tráfego de dados móveis virá de smartphones. O que esse 
mercado dominado por smartphones acarretará? (KOTLER, 2017, p. 223-
224). 

 

Essa visão de horizontalidade era, inicialmente, desconhecida pelas marcas 

que, nos primórdios da web 1.0, replicavam para o ambiente online as técnicas até 

então utilizadas nas mídias offline, tais como “banners e pop-ups que interrompiam o 

fluxo de navegação, demarcando e distinguindo o conteúdo ‘editorial’ da atividade 

publicitária” (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014, p. 22) tal qual ocorria nos 

anúncios veiculados em revistas e jornais. Já na web 2.0, o contato constante e 

ininterrupto entre os atores que os sites de redes sociais (SRS) proporcionam 

implica na necessidade um ambiente em que os clientes se sintam à vontade para 

interagir com a marca. Assim, a reinvenção da publicidade começou a ocorrer na 

medida em que o público consumidor passou a ter local de fala no fluxo 

comunicacional. Roberto Macedo (2008) explica que foi aos poucos que a 

propaganda digital no Brasil começou a considerar as características únicas da web, 

agora na sua versão 2.0, em seus planejamentos de campanhas, colocando a 

interatividade como peça chave proveniente da demanda crescente dos usuários. O 

relacionamento com o público é, nas palavras de Giannini (2016), a grande 
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tendência da comunicação corporativa. Nessa dinâmica, importa ressaltar que a 

possibilidade de interação direta23 nos SRSs permite o estreitamento das relações 

entre os consumidores e as marcas. 

Aliada a horizontalidade, essa bilateralidade acaba por gerar um sentimento 

de pertencimento e transparência que culminará em relações mais estáveis e 

duradouras nas experiências de consumo (COVALESKI, 2014). Em fluxo contínuo, 

esse sentimento de pertencer algo acaba por fomentar no público as ações de 

engajamento de marca, ou seja, fortalece os processos psicológicos que norteiam os 

mecanismos de lealdade de marca e fazem com que os consumidores não apenas 

adquiram repetidamente seus novos produtos, mas também a lealdade do cliente no 

sentido de recomendação da marca para outros potenciais clientes (BOWDEN, 

2009). O engajamento de marca possui, conforme explica Stephen Rappaport 

(2007) dois pilares: alta relevância das marcas para os consumidores e o 

desenvolvimento de uma conexão emocional entre consumidores e marcas. Estes 

pilares serão retomados nos capítulos posteriores quando tentaremos compreender 

melhor as estratégias de fortalecimento do vínculo entre as marcas e o público. 

Dessa forma, é preciso considerar que uma vez inserido num fluxo 

comunicacional bidirecional, “a edificação da familiaridade nas redes sociais impõe 

uma presença mais discreta, sutil e relevante para que marcas e produtos possam 

compartilhar deste habitat.” (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014, p. 226). Isso 

porque as interações que ocorrem por intermédio da web 2.0 são relevantes não 

apenas para os indivíduos, que agora possuem local de fala para dividir suas 

opiniões e emoções, mas também para as próprias marcas que viram nesses 

ciberespaços oportunidade de interagir com as comunidades online. Assim, a 

facilidade de produção e veiculação de conteúdo com pessoas que possuem 

interesses correlatos aos seus teve um efeito significante na natureza da 

disseminação de mensagens (UZUNOGLU; KIP, 2014). Ademais, importa ressaltar 

que para que haja intercâmbio saudável de informações entre as marcas e seus 

consumidores é indispensável que exista um caráter permissivo por parte do público. 

Nesse sentido, para a “permissão” para interação é necessário que exista relevância 

temática, “ou seja, a publicidade deve fazer sentido e ser importante para que não 

 
23 Rogério Covaleski entende que a interação direta e constante entre a marca e os consumidores 
acarreta o que ele chama de bidirecionalidade comunicacional. 
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seja entendida como inoportuna ou mesmo invasiva.” (ATEM; MOREIRA; 

AZEVEDO, 2014, p. 226): 

Em síntese, o que se conclui nestas primeiras aproximações entre teoria e 
empiria colocadas em convívio para encaminhar nosso entendimento 
acerca da relação entre publicidade e redes sociais digitais é que o 
ambiente digital é das pessoas, que elas constroem sua familiaridade, 
edificam sua identidade psicossocial e, portanto, os gestores devem 
respeitar essa condição. As marcas devem surgir pela mediação das 
pessoas sempre que for possível e quando em interação direta, devem 
manifestar de forma inequívoca, sua relevância. (ATEM; MOREIRA; 
AZEVEDO, 2014, p. 226). 

 

Via de consequência, nota-se que as marcas vêm utilizando estratégias que 

investem na linha dialogal entre si mesmas e seus consumidores. (ATEM; 

MOREIRA; AZEVEDO, 2014). O próprio compilado de Atem (2014) vai mais além ao 

explicar que a ciberpublicidade acaba por exigir que, diferentemente da publicidade 

tradicional, as marcas jamais percam o contato com seus consumidores. Essa 

mesma visão de conexão firme entre marca-consumidor é partilhada por Kotler: 

 

Assim, para adotarmos plenamente a conectividade, precisamos vê-la de 
forma holística. Embora a conectividade móvel – por meio de dispositivos 
móveis – seja importante, trata-se do nível mais básico de conectividade, no 
qual a internet serve apenas como infraestrutura de comunicação. O 
próximo nível é a conectividade experiencial, na qual a internet é usada 
para fornecer uma experiência superior em pontos de contato entre os 
clientes e as marcas. Nesse estágio, não estamos mais preocupados 
apenas com a extensão, mas também com a profundidade da 
conectividade. O nível supremo é a conectividade social, que envolve a 
força da conexão em comunidades de consumidores. (KOTLER, 2017, p. 
38). 

 

Destarte, resta evidente que para que esse diálogo tenha fluidez, é possível 

que as marcas utilizem o ciberespaço a fim de manifestar sua autenticidade e 

honestidade, admitir suas falhas e imperfeições. Assim, essas marcas poderão tratar 

seus consumidores como amigos e se tornar parte integral de seu estilo de vida. 

Para mais além, Patrícia Saldanha e Guilherme Atem (2016) atentam para o fato 

que a “cibercultura liberou o polo emissor, ou seja, quebrou a tradicional rigidez de 

um emissor que só emitia e um receptor que só recebia (e no máximo dava um 

feedback)” (p. 57). Para estes pesquisadores, a ordem da vez é a interação e as 

marcas compreendem que está mais do que na hora de ouvir o que seu público tem 

a dizer, por meio de todas as tecnologias disponíveis a ele. Dessa forma, é notório 

que o conteúdo produzido no ambiente online está ficando, em uma escala 
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ascendente, mais interativas e bem-humorada. Assim, surgem os “prossumidores, 

isto é, consumidores produtores, proativos” (SALDANHA; ATEM, 2016, p. 57). 

Nessa toada, nesta nova forma de se pensar comunicação, o qual Henry 

Jenkis denominou de “cultura participativa”, não mais se pensa o consumidor como 

mero ser passivo às informações midiáticas, mas agora é correto “considerá-los 

como participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 

nenhum de nós entende por completo” (JENKIS, 2015, p. 31). 

 

O consumo tornou-se um processo coletivo – e é isso o que este livro 
entende por inteligência coletiva, expressão cunhada pelo ciberteórico 
francês Pierre Lévy. Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe 
alguma coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos 
e unirmos nossas habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista como 
uma fonte alternativa de poder midiático. (JENKIS, 2015, p. 31). 

 

Essa capacidade de interação acabou por mudar o comportamento do 

consumidor frente às marcas (CAVALLINI, 2008). De fato, as tecnologias digitais 

permitem a convergência de meios a formação de uma nova cultura e 

comportamento do consumidor (MACEDO, 2008, p. 02).  Via de consequência, 

acendeu-se um alerta nas empresas que entendiam que os sites de redes sociais24, 

como o Orkut, o Twitter e o Facebook, poderiam ser ameaças. Assim, algumas 

marcas passaram a empregar pessoas com “a tarefa precípua de fiscalizar o que era 

dito sobre elas” (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO 2014). Contudo, Guilherme Atem 

(2014) adiciona que pouco a pouco as empresas também começaram a perceber 

que as mídias sociais são ambientes para “se habitar, para inovar, vender e ganhar 

dinheiro, o que não impede que continuem a se interessar pelo que pensam e dizem 

sobre elas”: 

 

Se, num primeiro momento, na fase denominada Web 1.0, as empresas 
começam uma corrida para ocupar espaço na cena virtual, através de sites 
institucionais e promocionais, agora no século XXI, a tão comentada Web 
2.01 requer outro tipo de postura por parte das empresas no que tange sua 
comunicação e Marketing. Numa época em que se dá a liberação do polo 
emissor e potencialmente todos passam a ser criadores, produtores, 
editores e distribuidores de conteúdos (SANTAELLA, 2004, p. 82), a 

 
24 Aqui importa fazer um adendo: as redes sociais são, em termos simplificados, a relação entre 
seres humanos “pautada pela flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica entre seus participantes” 
(MARTINO, 2014, p. 55). Em que pese ser uma realidade intrínseca ao ser humano como um ente 
social, a ideia de rede social tornou-se popular nos últimos anos quando a “tecnologia auxiliou a 
construção de redes sociais conectadas pela internet, definidas pela interação via mídias digitais” 
(Idem). Os sites que visam reproduzir relações sociais nos ambientes digitais são chamados “sites de 
redes sociais” (RECUERO, 2009) ou mídias sociais. Falaremos mais sobre eles no capítulo 03. 
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Publicidade tem que rever o seu esquema de interação com o público 
consumidor, considerando o papel que este último passa a desempenhar no 
cenário da comunicação contemporânea. (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 
2014, p. 09). 

 

Nesta toada, é natural perceber que as mudanças na forma de agir do público 

seriam notadas pelo Marketing e pela a Publicidade, principalmente ao 

consideramos que “não há quaisquer campos das atividades individuais e sociais em 

que a internet não tenha se infiltrado, graças à sua digitalização.” (ATEM; 

MOREIRA; AZEVEDO, 2014, p. 20). Dessa forma, considerando esta nova massa 

enunciativa fortalecida pela Web 2.0, o público, Guilherme Atem (2014) também nos 

explica que os anunciantes têm monitorado essa massa ativa no ambiente online a 

fim de transformá-la num aliado para a disseminação de mensagens positivas sobre 

a marca. Isso significa dizer que as marcas também foram, aos poucos se fazendo 

presente nestes ambientes, “uma vez que (elas) são expressões socioculturais 

privilegiadas, agora midiatizadas pelo digital” (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO, 2014, 

p. 227). Assim, o mercado publicitário absorveu as mudanças nas estruturas 

técnicas de transmissão, nos trâmites habituais de produção dos conteúdos 

publicitários e de difusão das marcas e, mais uma vez, reinventou-se (SALDANHA e 

ATEM, 2016, p. 53). Ou seja, com o consumidor inserido e ativo numa comunidade 

online, as marcas igualmente começarem a ocupar este ambiente. Contudo, agora 

“o esquema atenção-interesse-desejo-ação, apesar de não abandonado, torna-se 

insuficiente. Acrescenta-se a essa fórmula a tríade interatividade-relevância-

experiência.” (ATEM; MOREIRA; AZEVEDO 2014, p. 10). É nesta fase que toma 

corpo o que se tem denominado como ciberpublicidade: 

 

Decerto, o trinômio interatividade-relevância-experiência nos parece chave 
para compreender uma série de aspectos que embalam (ou justificam) os 
procedimentos do novo fazer publicitário, ao qual justamente propomos 
classificar como ciberpublicidade, já que o radical “ciber” traria consigo o 
cerne do que interatividade, relevância e experiência podem, enquanto 
conceitos, ensejar na sociedade contemporânea. Diferente do modelo 
tradicional de publicidade, a ciberpublicidade não vai emitir uma 
determinada mensagem “em bloco” através de diversos canais diferentes, 
para esperar uma reação final do público-alvo. Essa nova fase do diálogo 
entre marcas e consumidores inspira uma abordagem que considera as 
novas características dessa massa proativa, que, engajada, multiplica a 
potência da persuasão que se instaura na cena enunciativa. (ATEM; 
MOREIRA; AZEVEDO, 2014, p. 10). 
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Assim, a ciberpublicidade, fortalecida com a Web 2.0, aparece como resposta 

ao novo mundo de possibilidades e exigências de um mundo conectado de forma a 

ampliar e intensificar os pontos de contato entre as marcas e os consumidores. 

(SALDANHA; ATEM, 2016).  A publicidade se expande e adentra os espaços 

comunicacionais onde as pessoas estão para construir vínculos. Tarcízio Silva 

(2017), aponta que as mídias sociais, por exemplo, a partir das características 

demográficas dos usuários e seus hábitos comportamentais online (curtidas, 

comentários, perfis e marcas de interesse, entre outros) permitem que as empresas 

tenham a sua disposição um sistema de anúncios hiperssegmentados. O 

pesquisador ainda complementa que esta forma de se fazer publicidade poderia ser 

chamada, inclusive, de “self servisse” na medida em que, com apenas um cartão de 

crédito, pode ser criado rapidamente um anúncio segmentado online:  

 

O sistema do Facebook, por exemplo, permite criar anúncios direcionados a 
pessoas através de: variáveis demográficas clássicas – como idade, 
gênero, localização; renda e profissões; preferências culturais quanto a 
músicas, artistas, literatura, extraídas de likes; tipologias de fases da vida e 
eventos, como divórcio recente, novo emprego, relacionamento à distância; 
composição familiar; e combinações de todas estas variáveis e muitas 
outras (SILVA, 2017). 

 

Outro ponto que merece relevância quando pensamos em publicidade na 

Web 2.0 é o entendimento de p no sentido de que as novas mídias têm um valor 

primordial em curto prazo, principalmente em se tratando de marketing, pois elas 

permitem uma enorme inovação tecnológica e diferenciação frente ao mercado e 

seus concorrentes. Para estes autores, uma empresa que se destaca como pioneira 

na utilização de novas mídias no meio digital com certeza sai a frente no processo 

de comunicação, pois a interatividade possibilita um maior entrosamento do 

consumidor com o produto ou serviço. Destarte, não é de se estranhar que as 

marcas vêm buscando “estabelecer um diálogo permanente, frenético e cada vez 

mais profundo com seus consumidores” (SALDANHA; ATEM, 2016, p. 56). Contudo, 

muitas vezes a necessidade de se estabelecer um diálogo entre consumidor e 

consumidor dificulta o trabalho dos profissionais de marketing. Dessa forma, umas 

das estratégias adotada é para suprir esse obstáculo é influenciá-lo utilizando 

blogueiros como intermediários (UZUNOGLU; KIP, 2014). Esses blogueiros, também 

chamados pelo público de digital influencers (influenciadores digitais) têm a 

potencialidade de nortear diretamente seus seguidores em prol de uma marca ao 
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fazer sugestões que resultam na busca, compra e uso de produtos. Assim, natural 

que as marcas passem a buscar estas pessoas a fim de impulsionar ações e criar 

diálogo com seu público alvo (UZUNOGLU; KIP, 2014). Ademais, buscar alternativas 

para fomentar este diálogo com o público mostra-se ainda mais urgente quando 

consideremos que, a ideia padrão de divisão de papéis na cadeia publicitária entre 

as organizações de mídia, os anunciantes, as agências, as empresas de 

mensuração e consumidores (NAPOLI, 2003) está cada vez mais enevoada (SILVA, 

2017). Destarte, esta nova realidade “vem alterando drasticamente o perfil 

tradicional das organizações empresariais. Sobretudo, tem provocado uma mudança 

profunda no relacionamento entre as corporações e os seus distintos públicos de 

interesse” (BUENO, 2000, p. 50). 

Neste pórtico, para além dessa linha dialogal, seja diretamente com o público 

ou intermediada por um digital influencer, o mercado publicitário precisou aprender a 

utilizar todas as ferramentas digitais que estão a sua disposição no ciberespaço e 

isso inclui links, imagens, vídeos, jogos e demais ferramentas interativas (MACEDO, 

2008). E, quando pensamos em interação, não podemos nos restringir às relações 

que se desenrolam nos sites de mídias sociais. Outra forma de obter dados dos 

consumidores, entretê-los e fortalecer sua conexão com as marcas é o uso de 

games, seja inserindo identificadores de marca em jogos existentes, semelhante aos 

tradicionais product placement utilizado há anos pela publicidade em programas de 

TV, filmes etc., seja a criação de advergames, jogos online desenvolvidos 

especialmente para a promoção de uma marca ou de seus produtos. Em geral, os 

advergames são criados com o escopo não apenas de divertir, mas também têm por 

objetivo construir relacionamento entre o consumidor, o jogo e a marca (MIRA; 

YOUN, 2008). 

Aliás, essa necessidade de aprendizado das técnicas também é apontada 

como indispensável por Saldanha e Atem (2016), uma vez que não apenas houve 

mudanças relacionadas a novos formatos e novas linguagens, mas a própria 

sociedade em si mudou. Para além de dominar as ferramentas online, as empresas 

precisam, considerando o marketing centrado no ser humano, ter convicção que 

sem a interação do consumidor com “ações ciberpublicitárias que fazem parte de 

uma campanha, não há sequer campanha” (SALDANHA; ATEM, 2016, p. 56). Ora, 

se a ideia é trazer o consumidor para dentro da campanha, as novas tecnologias 

estão cada vez mais levando esta idealização para um sentido literal. Uma prova 
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disso é a utilização publicitária da chamada Realidade Aumentada e a chamada 

Realidade Virtual. Trata-se de:  

 
técnicas de interface computacional que levam em conta o espaço 
tridimensional. Nesse espaço, o usuário atua de forma multisensorial, 
explorando aspectos deste espaço por meio da visão, audição e tato. 
Conforme a tecnologia disponível, é possível também explorar o olfato e o 
paladar. Percepções corpóreas, como frio, calor e pressão, estão incluídas 
no tato, através da pele (KIRNER; KIRNER, 2011, p. 11). 

 

Atualmente, é possível, com a utilização de aparados tecnológicos 

específicos, entrelaçar a realidade tangível com a “sobreposição de informações 

virtuais geradas por computador (imagens dinâmicas, sons espaciais e sensações 

hápticas)” (KIRNER; KIRNER, 2011, p. 15). Esse aparato tecnológico pode ser uma 

webcam de um computador ou notebook, ou mesmo a câmera de um smartphone.  

A questão é que esta câmera irá capturar imagens do ambiente físico e permitirá ao 

computador ou aplicativo introduzir elementos virtuais nessas imagens. Dessa 

forma, o usuário pode melhor compreender como que um determinado objeto 

poderá se comportar no ambiente real ao projetar sua versão virtual em “monitores, 

projeções ou capacetes, gerando a sensação de realismo ao ambiente híbrido” 

(KIRNER; KIRNER, 2011, p. 15). Kinner explica que ao trazer informações virtuais 

para o espaço físico em que o usuário está inserido temos a chamada realidade 

aumentada. Para o mercado publicitário, a Realidade Virtual e a Realidade 

Aumentada (RVA) abrem novas portas. Rodello e Brega (2011), apontam que 

indivíduos são seres únicos, com perspectivas e desejos únicos sobre determinados 

produtos. Assim, permitir que cada pessoa simule a utilização de um produto além 

de envolvê-lo emocionalmente o usuário (por meio de imersão sensorial), são 

características da RVA que podem influenciar na decisão de compra: 

 

A RVA apresenta a capacidade de dar ao usuário a verdadeira experiência 
de propriedade do produto, sem a necessidade de envio de amostras 
mesmo. Isso acontece quando, por exemplo, o usuário pode interagir com a 
modelagem de um produto, observando detalhes externos e de 
funcionamento. Isso permite ao cliente conhecer melhor as características 
de um produto antes de comprá-lo. Para a Empresa, a expectativa é a 
diminuição de custos com a produção e envio de protótipos ou amostras. 
Outra vantagem é a habilidade para demonstrar os produtos em tempo real, 
utilizando os parâmetros definidos pelo usuário (RODELLO; BREGA, 2011, 
p. 49). 
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De fato, a web 2.0 transpôs para o ciberespaço as relações sociais, e as 

práticas que existem também no mundo desconectado. Entretanto, a intermediação 

da máquina implica em características únicas a estas mesmas práticas (MARTINO, 

2014). Assim, as táticas de campanha, defendem Saldanha e Atem (2016), diferem 

das utilizadas em peças offline. Tais táticas envolvem a hipertecnologização do 

contato com os consumidores; ampliação e intensificação do diálogo com seu target; 

mapeamento constante por pesquisa ininterrupta, entre outros. Dessa forma, 

caminhando metodologicamente em sentido oposto à mídia tradicional, mas de 

forma a complementá-la, a mídia digital na web 2.0 apresenta-se como canal mais 

rápido e direto entre a marca e o público sem a intermediação de grandes veículos 

de massa. Nesse sentido, é interessante observar como o ambiente online propicia 

uma diversidade de canais comunicacionais entre a empresa e seus consumidores 

durante todas as etapas do ciclo de relacionamento entre a marca e seu público: 

atenção, interesse, desejo, compra, pós-compra, fidelização e recomendação. 

(CAVALLINI, 2008, p. 29). Em momento posterior, no capítulo 03 desse estudo, 

entenderemos como que o processo de humanização das marcas e outras 

estratégias de fortalecimento de vínculos entre estas marcas e seus consumidores 

foram fomentados a partir das ferramentas oferecidas pela web 2.0.   

 

2.3 WEB 3.0: CONHEÇO VOCÊ MELHOR DO QUE VOCÊ MESMO 

 

Enquanto “participação” é a palavra-chave que pode ser usada para sintetizar 

as inovações trazidas pela web 2.0, “cooperação” vem se mostrando o espírito da 

web 3.025 (BARASSI; TRERÉ, 2013). Tratando-se de fases não excludentes entre si 

e sim complementares, a web 3.0 surge com capacidade de potencializar ainda mais 

os pontos de contato entre a marca e seus consumidores. Dessa forma, se na etapa 

anterior as empresas queriam estabelecer vínculos afetivos e duradouros com seus 

consumidores, a web semântica vem à baila para se retroalimentar das informações 

acerca desse usuário para que as marcas possam ainda mais se aproximar de seus 

clientes e até mesmo pensar em anúncios e interações cada vez mais 

personalizadas: 

 
25 Tradução livre de: If ‘user participation’ was the key word within business models of Web 2.0, 
‘users’ cooperation’ has become the new buzz word that identifies Web 3.0 technologies. (BARASSI e 
TRERÉ, 2013, p. 05) 
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A ideia básica da web 3.0 é definir dados de estrutura e vinculá-los a fim de 
descoberta, automação, integração e reutilização mais eficazes em vários 
aplicativos. É capaz de melhorar o gerenciamento de dados, oferecer 
suporte à acessibilidade da Internet móvel, simular criatividade e inovação, 
incentivar fenômenos da globalização, aumentar a satisfação dos clientes e 
ajudar a organizar a colaboração na Web social (AGHAEI; NEMATBAKHSH; 
FARSANI, 2012, p. 5).26 

 

Surgindo no início da segunda década do século XXI, a web 3.0 é também 

chamada de “web semântica”, conceito que, conforme explicita Marino Latorre 

(2018), está ligado ao uso da linguagem na rede, tal como os mecanismos de busca 

que se baseiam em palavras chaves:  

 

A Web 3.0 é conhecida como "web semântica" porque usa dados com mais 
eficiência: "dados da web". É interoperacional e o usuário tem o controle 
para fazer as alterações que deseja, modificando diretamente os bancos de 
dados. A web semântica inclui metadados semânticos ou ontológicos (que 
descrevem o conteúdo e as relações entre os dados) para que possam ser 
rastreados pelos sistemas de processamento (LATORRE, 2018, p. 5).27 

 

Considerando, ainda que “cada pessoa com acesso à internet faz parte do 

ciberespaço quando troca informações, compartilha dados, publica alguma 

informação, enfim, usa essa infraestrutura técnica” (MARTINO, 2014, p. 29), a 

inserção das informações desses usuários por eles mesmos alimenta esse enorme 

banco de dados da web. Neste sentido, é imperativo aqui explanar como ocorre 

essa interligação de dados, pois é exatamente esta interligação que se torna 

relevante para os operadores da publicidade: os dados fornecidos pelos usuários 

são armazenados em nuvem e, assim, aptos a serem acessados a partir de 

qualquer dispositivo. Uma vez acessíveis, “o conteúdo semântico é adicionado aos 

documentos que o compõem e isso implica que a execução é realizada por 

máquinas que, com base em nossos perfis na rede, descobrem informações 

relevantes para nós” (LATORRE, 2018, p. 5). 

 
26 Tradução livre de: The basic idea of web 3.0 is to define structure data and link them in order to 
more effective discovery, automation, integration, and reuse across various applications. It is able to 
improve data management, support accessibility of mobile internet, simulate creativity and innovation, 
encourage factor of globalization phenomena, enhance customers’ satisfaction and help to organize 
collaboration in social web.  (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012, p. 5) 
27 Tradução livre de:  La web 3.0 es conocida como la “web semántica” porque utiliza de forma más 
eficiente de los datos: “data web”. Es inter-operativa y el usuario tiene el control para hacer los 
cambios que desee modificando directamente las bases de datos. La web semántica incluye 
metadatos semánticos u ontológicos (que describen los contenidos y las relaciones entre los datos) 
para que puedan ser rastreados por sistemas de procesamiento (LATORRE, 2018, p. 5). 
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As informações colocadas à disposição na rede acabam por deixar um rastro 

acerca do nosso comportamento, opiniões, tendências de buscas, localizações, 

entre outros (LATORRE, 2018). A quantidade de conexões informacionais que a 

web semântica permite já é capaz de direcionar anúncios nas mídias sociais a partir 

do engajamento do consumidor em posts dessas próprias redes ou mesmo 

considerando seu padrão de interesse e buscas em sites como o Google. Isto faz 

com que a web 3.0 seja, nas palavras de Martino Latorre (2018, p. 5), “onisciente e 

quase divina”. A grande questão, em termos de publicidade, é como acessar, 

interpretar e utilizar estes dados oriundos da web 3.0 como fonte de informações 

acerca dos usuários online e aplica-las a seus planejamentos de campanhas, tais 

como direcionamento de buscas a partir de determinadas expressões para os sites 

ou mídias sociais das marcas, ou mesmo definição de público-alvo de campanhas a 

serem veiculadas nas redes sociais. Isto permite um processo publicitário ainda mais 

segmentado e direcionado a partir dos hábitos de comportamento online dos 

consumidores: 

 

Numa ferramenta que usa base de dados semânticos, links patrocinados 
perdem grande parte do seu sentido, uma vez que eles são baseados em 
palavras de busca chave, não em camadas de significado.  No entanto, de 
imediato, as primeiras aplicações viáveis para a publicidade estão 
diretamente ligadas ao chamado Web mining – ou mineração de dados Web 
– softwares e tecnologias que buscam recuperar informações na rede 
através da análise de textos, imagens e outros componentes presentes nas 
páginas da internet. Hoje programas já são capazes, através desta lógica, 
de minerar o grau de "badalação" em sites de música universitários. Com 
isto, pesquisadores da IBM conseguiram prever canções que seriam 
sucesso nas paradas com duas semanas de antecedência (PATRIOTA; 
PIMENTA, 2008). 

 

Nesse sentido, a web semântica permite ao usuário encontrar informações 

em um nível de significância muito mais profunda a partir da contextualização dos 

termos usados nas buscas online, ou seja, a informação pode ser lida e interpretada 

pelos computadores da mesma forma como ocorre com os humanos: sem 

ambiguidade (NATH; ISWARY, 2015). Assim, o uso de sistemas de busca baseados 

na web semântica possibilita que o mercado publicitário direcione de forma mais 

inteligente seu conteúdo a partir da base de dados existentes na web e alimentado 

pelos próprios usuários. Destarte, é possível que a ciberpublicidade alcance o 

público no ato de sua busca por informações sobre determinado assunto, fazendo 

com que ele receba sugestões de fornecedores de produtos ou serviços 
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correlacionados às informações que ele esteja buscando e que atendem na região 

próxima à sua localização atual.  

De fato, a web semântica implica em uma capacidade de conhecimento de 

hábitos dos usuários em uma celeridade não experimentada no mundo offline. A 

partir da compilação de nossos hábitos, sejam as rotinas, sejam nossos hábitos de 

consumo, a web semântica tem condições de retroalimentar um sistema 

comunicativo que permite uma diversidade de usos mercadológicos. Contudo, para 

que isso ocorra, é necessário o desenvolvimento de softwares capazes de compilar 

e interpretar os dados fornecidos pelos próprios usuários enquanto navegam pelo 

ciberespaço. Assim, além dos tradicionais sites de compras, fóruns de consumidores 

e sites de redes sociais, entre outros, a cada momento novas formas 

mercadológicas de usar a web vêm sendo discutidas, desenvolvidas ou mesmo 

apropriadas por profissionais de marketing e publicitários.  

 

2.4 WEB 4.0: EU SOU VOCÊ 

 

Da semântica chegamos à simbiose. Este é o conceito chave que podemos 

escolher para representar o funcionamento da Web 4.0. Essa ideia surge na medida 

em que as ideias interacionais da web 2.0 aliadas aos dados coletados e 

organizados através dos avanços da web 3.0 podem, agora, fomentar uma maior 

interação entre humanos e máquinas em um sistema simbiôntico, ou seja, há a 

possibilidade de tomada de decisões pela máquina a partir do histórico de buscas e 

de conteúdo do usuário. (NATH; ISWARY, 2015). Isto significa dizer, de forma 

simples, que as máquinas estarão aptas a compreender conteúdos da web e reagir 

executando ou decidindo o que executar primeiro a fim de carregar os sites 

rapidamente com qualidade superior e desempenho e construir interfaces mais 

intuitivas (AGHAEI; NEMATBAKHSH; FARSANI, 2012). Essas tomadas de decisões 

são possíveis graças aos novos sistemas relacionados ao Machine Learning28 e ao 

 
28 Machine Learning é a implementação de software que pode aprender autonomamente a partir de 
determinado banco de dados. Os sistemas especializados e os programas de mineração de dados 
são os aplicativos mais comuns para aprimorar algoritmos através do uso de aprendizado de 
máquina. Entre as abordagens mais comuns estão o uso de redes neurais artificiais (caminhos de 
decisão ponderados) e algoritmos genéticos (símbolos “criados” e selecionados por algoritmos para 
produzir programas sucessivamente mais adequados) (HOSCH, 2019) 
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Deep Learning29 que possibilitam a computadores processar informações de forma 

similar ao cérebro humano (LATORRE, 2018), ou sejam, são sistemas baseados em 

Inteligência Artificial - IA (NATH; ISWARY, 2015). Nesse passo, Fábio Oliveira 

Nunes (2012, p. 1), explana que a IA é uma área da Ciência da Computação cujo 

escopo é “investigar como fazer com que os sistemas digitais adquiram habilidade 

em processos nos quais os seres humanos ainda são melhores”. E, como aconteceu 

com outras ferramentas tecnológicas ao longa da história, não tardou para IA 

também entrou no radar dos publicitários. 

Um exemplo em termos mercadológicos dessa realidade tecnológica já está 

inserido minimamente na vida dos usuários de smartphones: os assistentes 

pessoais. Seja através da Siri, disponíveis para usuários de aparelhos celulares que 

utilizam o IOS, sistema operacional da empresa Apple, ou Google Now, disponíveis 

para todos os smartphones baseados no sistema Android, estes assistentes estão 

continuamente coletando informações através de dados inseridos diretamente pelo 

usuário ou mesmo por geolocalização e são capazes de prever sua rotina e sugerir 

rotas, comportamentos e locais para frequentar: 

 

Temos os avanços que os assistentes de voz estão fazendo. Siri, Google 
Now ou Cortana entendem cada vez de forma mais precisa e correta o que 
falamos ou solicitamos. Além do mais, já existem smartphones que estão 
sempre "ouvindo" para ativar o momento que escutam um "Hey, Siri" ou 
"Olá, Google", etc., para responder-nos imediatamente (LATORRE, 2018, p. 
06). 30 

 

A integração via GPS permite até mesmo ao consumidor ser notificado 

quando foi a última vez que visitou determinado estabelecimento ou mesmo sugerir 

empresas e serviços nas imediações baseados em seus hábitos de consumo. Isso 

significa dizer que, por exemplo, é possível que aplicativos mensurem o horário 

aproximado que você costuma almoçar e sugira pontos de interesses próximos de 

você naquela faixa de horário específico. Assim, a web 4.0 está elevando a outro 

nível a noção de ciberespaço como uma “interconexão digital entre computadores 

 
29 Deep Learning é “uma classe de técnicas de aprendizado de máquina que exploram muitas 
camadas de processamento de informações não lineares para extração e transformação 
supervisionadas ou não supervisionadas de recursos e para análise e classificação de padrões.” 
(DENG, 2014, p. 200) 
30 Tenemos los avances que los asistentes de voz están logrando. Siri, Google Now o Cortana 
entienden cada vez de forma más precisa y correcta lo que les décimos o solicitamos. Es más, ya hay 
smartphones que siempre están “escuchando” para activarse en el preciso momento que oigan “Oye, 
Siri” u “Hola, Google Now”, etc. para contestar de inmediato. (LATORRE, 2018, p. 06) 
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ligados em rede” cuja criação se dá “a partir de vínculos” (MARTINO, 2014, p. 29). 

Dessa maneira, o dispositivo técnico utilizado, no caso a internet, acaba por se 

transformar numa “espécie de morada permanente da consciência” (SODRÉ, 2014, 

p.115):  

 

O tempo da existência se inscreve na causalidade maquinal da eletrônica. 
Assim, a temporalidade se acelera, criando efeitos de simultaneidade e 
sensações de imediatismo dos acontecimentos. O efeito SIG 
(simultaneidade, instantaneidade e globalidade) já está definitivamente 
inscrito na temporalidade cotidiana abolindo todas as distâncias espaciais 
pela prevalência do tempo. (SODRÉ, 2014, p.115). 

 

Baseando-se nos pensamentos de Sodré, Saldanha e Atem atentam que o 

efeito SIG vêm sendo catalisado pela aproximação do ser humano com a máquina e 

acaba por trazer para nossa rotina uma tecnociência que redesenha as conexões 

humanas, entre o ser humano e a máquina e entre as próprias máquinas. E ainda 

complementam: “mesmo com todas essas transformações, a publicidade ainda é, 

concomitantemente, arauto e mecanismo do sistema que a mantém em 

movimentação” (SALDANHA; ATEM, 2016, p. 53).  Assim, cada vez mais, numa era 

de internet ubíqua e pervasiva, a ciberpublicidade se empenha para também estar 

onipresente e emaranhada na vida dos consumidores. Seja por meio da utilização 

de perfis nas mídias sociais, aplicativos, games ou com uso de inteligência artificial, 

entre outros, o mercado publicitário vem caminhando lado a lado com as novas 

tecnologias da informação.  

Quando lembramos dos primeiros banners de anúncios digitais e observamos 

como hoje é natural interagirmos com anúncios nativos impressos em fluxos de 

aplicativos de smartphones e tablets, não é de se estranhar que, em breve, 

estaremos lidando com ciberpublicidade em dispositivos inteligentes, 

interconectados, onipresentes e onipresentes. Estes dispositivos compõem, 

coletivamente, a chamada Internet das Coisas (IoT – Internet oh Things)31 (AKSU et 

al., 2018). A internet das coisas possibilita a inserção de anúncios de forma 

integrada a equipamentos que utilizamos em nosso dia-a-dia, como carros, 

 
31 Tradução livre de: The global spread of mobile devices has also been changing the original target 
of online advertising. This is indeed moving from showing traditional display advertisements (i.e., 
banners) on desktop computers to the so-called native advertisements impressed within app streams 
of smartphones and tablets. More generally, Internet advertising business will eventually extend to 
emerging pervasive and ubiquitous interconnected smart devices, which are collectively known as the 
Internet of Things (IoT). (AKSU et al., 2018, p. 01) 
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geladeiras, cafeteiras, espelhos, entre outros (AKSU et al., 2018). Em termos de 

publicidade online, a IoT permite o incremento das estratégias principalmente ao 

considerarmos três importantes fatores: diversidade de dispositivos, alta 

conectividade e escalabilidade: 

 

A diversidade de dispositivos da IoT permitirá estratégias de publicidade 
mais complexas que realmente consideram a percepção do contexto. Por 
exemplo, um motorista de carro pode receber anúncios personalizados de 
painéis de anúncios digitais na estrada com base em seus hábitos (por 
exemplo, locais de parada preferidos, hotéis e restaurantes). Além disso, a 
alta conectividade e a escalabilidade da IoT permitirão que a publicidade 
seja realizada em um ambiente realmente dinâmico à medida que novos 
dispositivos inteligentes se juntam ou saem constantemente da rede IoT. 
Por fim, diferente da publicidade tradicional baseada no navegador da Web, 
em que um número limitado de interações do usuário ocorre durante o dia, a 
publicidade da IoT pode contar com a interação dos usuários com o 
ambiente de IoT quase 24 horas por dia. (AKSU et al., 2018, p. 01).32 

 

Uma das tecnologias da informação que, apesar de já existente desde 

meados do século passado, ganhou fôlego na corrida pela atenção das empresas 

para fins publicitários foram os chamados Chatbots. Trata-se de programas 

computacionais que emulam uma conversa como as estabelecidas entre seres 

humanos (COMARELA; CAFÉ, 2008, p. 55). Para que esta simulação de fluxo 

comunicacional ocorra, esses softwares necessitam utilizar-se de conceitos de 

Inteligência Artificial (IA) para que possam interagir com pessoas através da 

simulação do comportamento humano. De fato, os chatbots, podem ser 

programados de maneira a estabelecer relacionamentos significativos com os 

consumidores. Para tanto, esse objetivo requer uma abordagem multidisciplinar: 

artistas, psicólogos e tecnólogos trabalhando em conjunto. Isso porque, conforme 

explicam De Angeli, Lynch e Johnson (2001), as interações dos indivíduos com 

computadores são fundamentalmente sociais e naturais, assim como as interações 

na vida real. Dessa forma, as mesmas regras sociais que orientam a comunicação 

humano-humano podem ser aplicadas nas interação humano-computador: 

 

 
32 Tradução Livre de: IoT device diversity will enable more complex advertising strategies that truly 
consider context awareness. For example, a car driver could receive customized ads from roadside 
digital advertisement panels based on his habits (e.g., preferred stopping locations, hotels, and 
restaurants). Furthermore, IoT high connectivity and scalability will allow advertising to be performed in 
a really dynamic environment as new smart devices are constantly joining or leaving the IoT network. 
Finally, different from the traditional web browser-based advertising where a limited number of user 
interactions occur during the day, IoT advertising might count on users interacting with the IoT 
environment almost 24 hours a day. (AKSU e outros, 2018, p. 01) 
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Assim, os mesmos instrumentos usados pelos psicólogos para medir a força 
das relações interpessoais podem ser aplicados de forma confiável aos 
agentes sociais. Em nossa opinião, o limite da equação da mídia pode ser 
identificado em sua generalidade: aplica-se a todas as pessoas e a todos os 
meios de comunicação (De Angeli et al, 1999). Nesta visão, o 
comportamento social abrange qualquer troca de significado entre usuários 
e computadores. A suposição gera um paradoxo: todo ato instrumental 
(como empurrar uma chave) é também um ato social (como cumprimentar 
um amigo). Levando a equação de mídia a níveis extremos, surge o 
problema de saber diferenciar computadores de usuários, instrumentos de 
agentes e agentes de amigos. Recentemente, os mesmos autores têm 
moderado a equação inicial, alegando que a interação homem-computador 
e a comunicação mediada por computador não são idênticos (Morkes e 
outros , 1999). Em outras partes (De Angeli et al, 1999, De Angeli et al, in 
press), fornecemos algumas evidências que sustentam a ideia de que os 
agentes sociais são entidades peculiares: nem seres humanos nem 
máquinas.  (DE ANGELI; LYNCH; JOHNSON, 2001, p. 3). 

 

Em um mundo conectado, com uma infinidade de atores inseridos no 

ambiente online, o desenrolar da Inteligência Artificial vem atualizar e até mesmo 

fortalecer o interesse da comunidade científica por temas complexos, como 

inteligência, mente, interação, linguagem, consciência, cooperação, subjetividade e 

inconsciente (PRIMO; COELHO, 2002). E é diante desse cenário de expectativas, 

dúvidas e incertezas que Kotler (2017) vai ainda mais além ao levantar o 

questionamento “o que significa ser humano em um mundo digital?”: 

 

Imagine um mundo no qual a inteligência artificial e a robótica estarão 
integradas na vida diária das pessoas da mesma forma que os smartphones 
estão hoje, com fábricas automatizadas, carros robóticos e robôs caseiros 
controlados por voz, médicos e advogados robôs. A maioria dos 
especialistas argumenta que isso acontecerá já em 2025. Nesse contexto, 
os consumidores se tornarão mais ansiosos do que nunca ao buscar 
subconscientemente suas identidades, indagando: “O que significa ser 
humano em um mundo digital?” (KOTLER, 2017, p. 159). 

 

A indagação de Kotler se faz relevante e é inspirada nela que vamos nos 

debruçar a partir de agora. Para isso, vamos buscar entender como a Inteligência 

Artificial se tornou uma relevante ferramenta publicitária e mercadológica passível de 

utilização de maneira entrelaçada a outras ações offline e online. Dessa forma, 

vamos a partir de agora nos aprofundar na publicidade a partir da web 4.0, 

mormente a aplicabilidade desses robôs de conversação no mercado publicitário e 

no seu relacionamento com os consumidores: os chatbots. É exatamente sobre isso 

que trabalharemos a seguir. 
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3. PUBLICIDADE INTELIGENTE: CONVERGÊNCIAS ENTRE A INTELIGÊNCIA 

ARTIFICIAL E AS MARCAS 

 

“Pode a ilusão de vida e de inteligência emergirem simplesmente 
envolvendo as pessoas em uma interação social?” (Brian Duffy) 

 

Ainda no início do século XXI, Primo e Coelho (2002) já defendiam que era 

preciso voltar o olhar pesquisador para as ferramentas de interação que a web 

proporciona, principalmente aos softwares de conversação. Para estes estudiosos, a 

comunidade científica de comunicação precisava dedicar-se a compreender a 

Inteligência Artificial de forma similar com o que ocorreu em outras fases do 

desenvolvimento tecnológico humano quando, naquela oportunidade, dedicou-se 

aos estudos da comunicação em massa. Nesse sentido, é importante compreender 

o que de fato é a Inteligência Artificial e como esta tecnologia vem sendo 

incorporada pelo mercado publicitário, principalmente no que concerne aos serviços 

de mensagens automatizadas. Ademais, aqueles mesmos pesquisadores também 

nos alertam sobre a complexidade de se estudar a IA sob o prisma comunicacional, 

uma vez que se trata de pesquisa permeada “por diversas disciplinas (neurociência, 

informática, linguística, psicologia, filosofia, entre outras), que, ao mesmo tempo que 

buscam uma contribuição interdisciplinar, se chocam em velhas certezas 

paradigmáticas” (PRIMO; COELHO, 2002, p. 83).  

A grande área de estudo da inteligência artificial, conforme ensinam Russell e 

Norvig (2013, p. 24), para além de compreender como pensamos, objetiva “construir 

entidades inteligentes”. Brian Duffy (2003), por sua vez, explica que há quem 

acredite no desenvolvimento de uma inteligência artificial forte, que teria como 

escopo reproduzir o cérebro humano em sistemas computacionais. Para alguns 

pesquisadores, seria possível entender os processos que disciplinam as 

características e funções cerebrais e, com isso, poderia um cérebro ser reproduzido 

artificialmente um sistema inteligente. Por outro lado, outros estudiosos entendem 

que a inteligência humana não pode ser reproduzida, mas apenas simulada. Estes 

são os defensores da chamada “inteligência artificial fraca” ou, como Douglas 

Engelbart denominou no início dos anos 1960, inteligência aumentada: 

 

Ao aumentar o intelecto humano, queremos dizer aumentar a capacidade 
do homem para abordar complexa situação problemática para obter 
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compreensão para atender às suas necessidades particulares e obter 
soluções para problemas (ENGELBART, 1962, p. 01).33 

 

Seguimos, aqui, a vertente defendida por Duffy (2003) a qual entende que um 

sistema computacional pode apenas oferecer a ilusão de inteligência, ou seja, “a 

única maneira de um sistema artificial se tornar ‘inteligente’ é através da trapaça, 

pois a referência original não é artificial” (DUFFY, 2003, p. 178)34. Destarte, para 

este estudo, adotaremos a abordagem de inteligência artificial fraca com vistas a 

entender como um simulacro baseado em IA pode emular um ser-humano e ser 

utilizado para fins publicitários. Nesta linha de pensamento, buscaremos 

compreender como que a IA vem modernizando a publicidade digital para também 

torná-la “inteligente”. Dessa forma, cada vez ganhando mais relevância para o 

mercado, o que aqui chamamos de Publicidade Inteligente possui cerne nos estudos 

computacionais acerca da IA. Assim, ela nasce a partir do uso de tecnologias digitais 

que são capazes de hipersegmentar anúncios online e de provocar uma imersão do 

público-alvo na comunicação com a marca para, com isso, aumentar os pontos de 

contato e criar vínculos entre o público e a empresa. Este conceito será brevemente 

destrinchado ao longo desse trabalho na medida em que buscaremos minerar como 

as tecnologias digitais estão capilarizadas nas novas formas de ser fazer publicidade 

online em um momento em que a internet está cada vez mais ubíqua e pervasiva, ou 

seja, onipresente na dinâmica social. 

Nesse sentido, voltamos nosso olhar para os chatbots, que são softwares de 

conversas automatizadas e uma das táticas de aplicação da Publicidade Inteligente, 

a fim de compreender os atributos que facilitam ou promovem a interpretação dos 

usuários destes programas computacionais como ferramentas capazes de 

desenvolver satisfatoriamente um fluxo comunicacional similar ao que acontece 

entre pessoas. Daremos relevo aos diálogos envolvendo uma inteligência artificial 

que representa uma marca. Entretanto, antes de falarmos a especificamente sobre 

robôs de conversação, alguns conceitos relacionados a esta tecnologia precisam ser 

brevemente explanados. Assim, ao adotarmos este caminho, buscaremos 

compreender os atributos que facilitam ou promovem a interpretação dos usuários 

 
33 Tradução Livre de: By augmenting human intellect we mean increasing the capability of man to 
approach complex problem situation to gain comprehension to suit his particular needs and to derive 
solutions to problems (ENGELBART, 1962 p. 01) 
34 Tradução livre de: The only way an artificial system can become “intelligent” is if it cheats, as the 
primary reference is not artificial. (DUFFY, 2003, p. 178) 
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de chatbots como programas capazes de desenvolver satisfatoriamente um fluxo 

comunicacional similar ao que acontece entre pessoas e o que os motiva a 

permanecer imerso em um diálogo com uma inteligência artificial. Entretanto, antes 

de adentrarmos a especificidade desses robôs de conversação, alguns conceitos 

relacionados a esta tecnologia precisam ser brevemente explanados. 

 

3.1 ALGORITMOS: ESTRUTURANDO A PUBLICIDADE INTELIGENTE 

 

Em aula pública proferida em 09 de outubro de 2019, na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, Muniz Sodré (2019) defendeu que “até o advento da 

internet, a única entidade instantânea, simultânea e global era Deus”. De forma 

análoga ao pensamento deste pesquisador, Gihana Fava (2014) argumenta que, 

hoje, qualquer usuário da rede é capaz de vivenciar noções de onipresença e 

onisciência, seja através de uma busca no site Google ou mesmo uma conversa via 

Skype com alguém situado do outro lado do mundo. E mais: estas características 

vêm atreladas a uma grande quantidade de informações: 

 

Está claro que neste cenário onde “tudo” está digitalizado e disponível nos 
deparamos com uma quantidade oceânica de informações. A questão é 
que, ao navegar em um oceano de zeros e uns, com uma rota que segue 
uma estrutura não-linear, é muito mais fácil se perder (FAVA, 2014, p. 05). 

 

Dessa forma, resta evidente que há uma necessidade ímpar de se encontrar 

formas de transformar os dados dispersos no oceano da rede em insights úteis para 

os operadores de marketing, sendo a Inteligência Artificial (IA) uma das principais 

aliadas dessa transformação. (KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018). Para tanto, 

os softwares de IA utilizam-se de algoritmos capazes de gerar sentido em 

informações que, sem a devida compilação, não conseguem exprimir significados 

relevantes. No ambiente online, é cada vez mais evidente a presença de soluções 

baseadas no uso dos algoritmos a fim de lidar com a quantidade de informações 

disponíveis na rede (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012). De fato, ao utilizarmos de 

algoritmos para automatizar certas decisões, detalhes relevantes, mas não 

pertinentes à decisão podem ser afastados de forma um pouco mais objetiva, o que 

torna valioso o auxílio desta tecnologia uma vez que “libera a capacidade cognitiva 
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do tomador de decisão para outras deliberações importantes” (OSOBA; WELSER IV, 

2017, p. 03)35.  

Para melhor compreender o que de fato são os algoritmos para, 

posteriormente, alocá-los na posição de devida importância para o mercado 

publicitário, começaremos por buscar sua definição. O verbete “é uma palavra 

latinizada, derivada do nome de Al Khowarizmi, matemático árabe do século 19” 

(CORRÊA; BERTOCCHI, 2012, p. 6), e refere-se a um conjunto de instruções 

(códigos de programação computacional), passíveis de serem executados por 

homens ou por máquinas, “com a finalidade de resolver um problema”. (CORRÊA; 

BERTOCCHI, 2012, p. 7). Estas instruções são executadas a partir dos dados 

postos como referenciais. Uma vez em posse dessas informações, os algoritmos 

realizam as tomadas de decisões necessárias. Destarte, os sistemas automatizados 

são construídos a partir de algoritmos especificamente projetados para tal e têm o 

escopo de aprender a resolver tarefas (OSOBA; WELSER IV, 2017). 

Atualmente, é possível dizer que “as pessoas se acostumaram a algoritmos 

fazendo todos os tipos de recomendações, de produtos para comprar, para músicas 

para ouvir, para conexões de rede social” (CAPLAN et al., 2018, p. 01). Marino 

Latorre (2018) exemplifica essa capacidade de sugestão e de decisão com 2 casos 

simples e rotineiros: 1) a partir da rotina de geolocalização do usuário, aplicativos 

podem instantaneamente sugerir rotas alternativas quando congestionamentos ou 

retenções forem detectados, bem como os; 2) relógios inteligentes podem detectar 

anomalias rítmicas cardíacas e, aliado a dados prévios de cardiopatias do usuário, 

podem automaticamente acionar os serviços médicos de urgência. Entretanto, 

Robyn Caplan (2018) alerta que, para além, de simples recomendações, os 

algoritmos são igualmente utilizados a fim de tomar grandes decisões sobre a vida 

das pessoas. Ocorre que, para muitos usuários, apesar de estarem habituados com 

as consequências do uso dos algoritmos, mormente os conteúdos personalizados a 

eles disponibilizados online, sua existência e formas de funcionamento acabam por 

passar desapercebido: 

 

Enxergar a mídia digital como um meio mediado por algoritmos que estão o 
tempo todo olhando para o que você faz não é tarefa que a maioria dos 
usuários tenha plena consciência. E mesmo aqueles que conhecem as 

 
35 Tradução livre de: “A properly functioning algorithm frees up the decisionmaker’s cognitive capacity 
for other important deliberations”(OSOBA; WELSER IV, 2017, p. 03). 
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principais artimanhas das grandes companhias como Google e Facebook 
para caçar seus cliques e históricos de navegação estão começando a 
enxergar que não é tão simples fugir da vigilância digital somente limpando 
seu histórico de cookies ou utilizando uma janela de navegação anônima, 
por exemplo (FAVA, 2014, p. 07-08). 

 

Corrêa e Bertocchi (2012) explicam a inteligência artificial pode ou não estar 

envolvida nos caminhos que os algoritmos decidem realizar para cumprimento de 

metas pré-estabelecidas. Contudo, os que utilizam IA tendem a assimilar “novas 

informações apreendidas de seus usuários, aprendendo padrões de comportamento, 

e se tornando cada vez mais sofisticados (CORRÊA; BERTOCCHI, 2012, p. 8)”. É o 

que os pesquisadores denominam, conforme já citamos no item 2.4 deste trabalho, 

de Machine Learning36. Contudo, precisamos ter clareza de que as fórmulas 

matemáticas utilizadas para conduzir decisões automatizadas e ensinar caminhos 

de aprendizagem a estes sistemas são criadas por seres humanos, ou seja, por trás 

da aparência de neutralidade e de objetividade, há, na verdade, um sistema 

baseado em percepções prévias e, muitas vezes, pessoais daqueles que constroem 

estes algoritmos (NOBLE, 2018). Assim, por maiores que sejam os benefícios que 

possam ser oriundos da automatização das tarefas, não podemos desde já deixar de 

considerar que, no uso rotineiro da tecnologia, a discriminação pode ser codificada 

nos algoritmos de tomada de decisões e nas expressões matemáticas que dão vida 

aos agentes artificiais dos quais cada vez mais dependemos, por opção ou não 

(NOBLE, 2018, p. 10). Esta realidade já é, inclusive, motivo de alerta emitido pelo 

Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca, governo dos Estados 

Unidos da América, o qual aponta os riscos inerentes da nossa crescente 

dependência de agentes artificiais no que se refere não apenas à privacidade das 

informações, mas também o “potencial de codificar a discriminação nas decisões 

automatizadas” (UNITED STATES, 2014, p. 45). E mais ainda: enquanto uma 

decisão humana repleta de preconceitos é passível de responsabilização dos 

agentes envolvidos, aplicar esta mesma responsabilidade a decisões 

preconceituosas perpetradas por sistemas inteligentes torna-se bem mais dificultosa. 

Afinal, é árduo definir o grau de autonomia da IA a fim de delimitar a 

responsabilidade ética dos administradores humanos pelas consequências das 

ações desse sistema inteligente (OSOBA; WELSER IV, 2017). 

 
36 Retomamos este conceito aqui por ser relevante para quando, posteriormente, tratarmos 
especificamente do funcionamento dos softwares dos chatbots.   
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No mundo publicitário notamos uma forte influência dos algoritmos nas 

tomadas de decisões por parte dos consumidores. Corrêa e Bertocchi (2012) citam 

alguns exemplos do uso dos algoritmos pelo marketing, tais como os 1) sistemas 

que agregam notícias em aplicativos de notícias personalizadas que utilizam 

algoritmos simplificado, como o Google Reader; 2) sistemas geram recomendações 

de produtos, como o da livraria Amazon, ou mesmo; 3) programas de música que 

geram recomendações e listas personalizadas, como LastFm e Spotify. Eles também 

citam a capacidade dos algoritmos de criarem e sustentarem modelos de negócio 

que criam produtos específicos baseados em feeds pessoais e/ou tags definidas 

pelos usuários, como, por exemplo, o Flipboard, uma revista digital personalizada e 

única para cada usuário. Fernanda Bruno (2006), por sua vez, informa que os 

algoritmos permitem a composição de bancos de dados que contenham o controle 

sobre o passado, o presente e o futuro dos indivíduos. Esta realidade afeta 

diretamente a cadeia de consumo baseada na publicidade online, conforme bem 

explica Gihana Fava:  

 

Assim, amparada por suas características que revelam potencialidades, 
extraímos que a comunicação digital dá o poder de decisão ao usuário e, 
com essa autonomia, ele aumenta a busca por conteúdo cada vez mais 
personalizado. A personalização vem justamente do modo como a Internet 
foi se organizando, ao mesmo tempo em que há a força coletiva na 
construção, há a individualização das experiências, uma vez que o usuário 
não precisa mais se contentar com o produto pronto que a mídia de massa 
indica que ele consuma. (FAVA, 2014). 

 

Contudo, também no marketing, as possíveis falhas dos agentes inteligentes 

devem ser cuidadosamente avaliadas. Osoba e Welser IV (2017) explanam que é 

um equívoco de nossa parte inferirmos que as decisões algorítmicas, apenas por 

serem produtos de processos matemáticos complexos, sejam intrinsicamente 

eivadas de equidade. Na verdade, os pesquisadores afirmam que o fato de terem 

uma consistência processual não torna os algoritmos um equivalente à objetividade. 

A realidade é que estamos apenas começando a tentar compreender o impacto que 

os algoritmos envolvidos nos processos automatizados de tomada de decisão têm 

na sociedade e qual sua capacidade de mascarar e aprofundar a desigualdade 

social (NOBLE, 2018). Do que se sabe até agora, impõem relevo explicarmos que os 

algoritmos, em sua maioria, trabalham com probabilidades. Dessa forma, eles têm 

no horizonte de decisões o melhor cenário possível, onde os modelos são aplicados 
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de maneira adequada com a melhor intenção de "aperfeiçoar" os dados. Contudo, 

conforme bem resumem Osoba e Welser IV (2017, p. 03), “os designers e usuários 

de algoritmos raramente têm o luxo de cenários tão perfeitos. Eles devem confiar em 

suposições que podem falhar e levar a resultados inesperados”37. 

Uma área obscura que encontramos ao tentar entender a aplicabilidade dos 

algoritmos em nossa visa cotidiana é o fato de que muitos desses códigos 

computacionais que nos afetam diretamente são protegidos por leis de segredos de 

propriedade ou comerciais. Isto faz com que o véu de opacidade e desinformação 

que recobre esta tecnologia dificulte consideravelmente o debate público sobre suas 

deficiências (OSOBA; WELSER IV, 2017). Nesse sentido, pesquisas recentes 

tentam identificar falhas nos algoritmos dos sistemas de buscas e nos sistemas de 

publicidade online. Um exemplo disso é a verificação de que o preenchimento 

automático de buscas do Google era alimentado diariamente com consultas dos 

usuários que acabaram por levar ao algoritmo a fazer associações difamatórias ou 

preconceituosas sobre pessoas ou grupos de pessoas. A associação negativa 

também era refletida em anúncios hipersegmentados: a pesquisa por determinados 

nomes acabava por direcionar o usuário a anúncios envolvendo justiça criminal, 

fianças ou verificação de antecedentes criminais (SWEENEY, 2013; 

DIAKOPOULOS, 2013; DIAKOPOULOS, 2016).  

Estamos num momento em que a dinâmica comunicacional desnuda a 

transição mercadológica do massivo para a cibercultura, ou seja, estamos diante de 

um mercado publicitário que cada vez mais entrega um conteúdo personalizado 

pensado estrategicamente aos seus usuários (FAVA, 2014). Neste processo, o qual 

envolve erros e acertos, para que os algoritmos possam realizar satisfatoriamente a 

personalização de conteúdo com vistas a mitigar falhas e hipersegmentações 

discriminatórias, é imperativo que tenham acesso a uma matéria prima lapidada, ou 

seja, que os dados relevantes sejam minerados diante da quantidade massiva de 

informações existentes no ambiente online, fato que nos leva ao Big Data. Em outras 

palavras, o Big Data é, de fato, um “um poderoso catalisador que promove o amplo 

uso de algoritmos de aprendizado” (OSOBA; WELSER IV, 2017, p. 06). Isto porque, 

considerando o volume e a variedade de dados produzidos diariamente, a utilização 

 
37 Tradução livre de: Algorithm designers and users rarely have the luxury of such perfect scenarios. 
They must rely on assumptions that can fail and lead to unexpected results (OSOBA; WELSER IV, 
2017, p. 03). 
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dos algoritmos é a única maneira de extrair significância dessas informações 

desordenadas flutuando na web (OSOBA; WELSER IV, 2017). Dito tudo isto, 

precisamos entender melhor o que é este banco de informações disponíveis online e 

base para funcionamento dos algoritmos de personalização de conteúdo. Vejamos, 

portanto, como o Big Data vem sendo aproveitado pelos profissionais de marketing e 

publicidade. 

 

3.2 BIG DATA E O PENSAR DA PUBLICIDADE INTELIGENTE 

 

Mesmo na era pré-digital, realizar uma campanha publicitária sem um 

embasamento mercadológico poderia prejudicar substancialmente os resultados 

almejados. Atualmente, com a revolução tecnológica e a utilização de dispositivos 

móveis por milhões de pessoas, uma quantidade massiva de dados são 

continuamente gerados (AHMED et al., 2018). Com esta grande massa de dados 

disponível38, formada por informações fornecidas pelos próprios usuários, “é 

inconcebível que um planejamento de marca ou campanha não tenha um 

embasamento de pesquisa por trás” (ISHIDA, 2016). Essa quantidade massiva de 

informações, o Big Data39, está em contínua expansão em termos de volume, 

velocidade e variedade (MOSTAFA; CRUZ; AMORIM, 2015; AHMED et al., 2018). E 

mais: conforme explana Tirunillai e Tellis (2014), Big Data é uma massa de 

informações em contínuo crescimento acerca dos usuários que é coletada e utilizada 

por empresas para melhor antecipar e compreender o comportamento de seus 

consumidores e potenciais consumidores.  

Se compararmos com o crescimento da economia mundial, a quantidade de 

informações disponíveis online cresce quatro vezes mais rapidamente ao 

contraponto que a capacidade de processamento desses dados cresce nove vezes 

mais depressa (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013). Esta realidade leva ao 

que Mark Andrejevic (2009) denominou de “enclausuramento digital”, ou seja, nosso 

cotidiano está tão imerso em tecnologias digitais que acabamos por tornar nossas 

informações pessoais suscetíveis à captura comercial. Assim, tanto o Big Data 

 
38 Ahmed et al. (2018) explana que essa enorme quantidade de dados, que podem ser estruturados 
ou não, também é chamada de mobile big data (MDB). 
39 Big Data, na concepção de Mayer-Schönberger e Cukier (2013, p. 13), é “a capacidade da 
sociedade de aproveitar a informação de formas novas, para obter percepções úteis ou bens e 
serviços de valor significativo”. 
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quanto as nuvens onde as informações ficam armazenadas “são motores que 

impulsionam o capitalismo da informação uma vez que permitem uma forma de 

saber cada vez mais dominante” (MOSCO, 2014, p. 12). O fato é que esta horda de 

dados implica na necessidade de surgimento de novas formas de se pensar sua 

análise e captação, bem como acaba por fomentar a produção de conhecimentos 

sob o olhar do todo e não apenas de uma pequena amostra. (ANTUNES; MAIA, 

2018): 

 

O sonho dos homens de negócios que operam os Big Data é desenvolver 
algoritmos capazes não somente de prospectar dados significativos sobre 
os usuários da rede mundial de computadores, mas principalmente prever e 
controlar o comportamento dessas pessoas e assim produzir o futuro no 
sentido em que se deseje. (ANTUNES; MAIA, 2018). 

 

Importa aqui ressaltar que, conforme nos lembra Steve Smith (2012), dados 

foram massivos desde sempre. O que mudou foi a celeridade de produção e a 

acessibilidade destas informações na medida em que estão disponíveis nas nuvens 

e presentes em qualquer dispositivo móvel. Nesse sentido, o pesquisador aponta 

que o que torna o Big Data realmente relevante é a capacidade de utilizar as 

informações em tempo real e no momento exato em que a tomada de decisão se faz 

necessária. Isto faz com que os dados não sejam apenas “grandes”, mas 

enormemente eficazes (SMITH, 2012). A relevância dessas informações advém, 

também, da própria gênese desses dados, visto que são gerados pelos próprios 

usuários e se tornam pistas deixadas na rede quando interagem com dispositivos 

digitais, por exemplo, ao preencher um perfil online. Fernanda Bruno (2012) explica 

que todo este conteúdo acaba por se transformar em “rastros digitais”, ou seja, 

pistas que emergem das ações executadas na rede. Entretanto, resta necessário 

deixar claro que “inexiste a garantia de transformação de dados em informação e 

tampouco estes em conhecimento por parte do homem” (CORRÊA; BERTOCCHI, 

2012, p. 2). 

Contudo, é necessário compilar e compreender de forma eficiente os dados 

fornecidos aos computadores. Kietzmann, Paschen e Treen (2018) explicam que, a 

fim de extrair sentido desta massa de informações, os softwares de inteligência 

artificial trabalham com dois tipos de dados: 1) Estruturados, que dizem respeito às 

informações tradicionais e padronizadas, como demografia básica do usuário, 

registro de transações e histórico de navegação na web. Em termos gerais, a IA 
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pode sistematizar um enorme volume desses dados e produzir resultados em tempo 

real; 2) Não-Estruturados, que correspondem a aproximadamente 80% dos 2,5 

bilhões de gigabytes de dados gerados diariamente no ambiente online e expressos 

em forma de texto, imagens e áudios (fala). A capacidade da IA em processar 

rapidamente essa quantidade massiva de dados é o que a difere dos tradicionais 

campos da computação. 

 

A massa crescente e dinâmica de dados disponíveis na Internet excede em 
muito as capacidades humanas de busca, processamento e assimilação 
das informações. Encontrar a informação que se deseja num tempo hábil 
não é tarefa fácil nem evidente, embora saibamos que ela se encontra logo 
ali, ou aqui, a ‘distância’ de um “clique”. Mas onde clicar? Como descobrir o 
caminho mais rápido e seguro até a informação procurada? (BRUNO; VAZ, 
2002, p. 24). 

 

Em termos de publicidade, resta evidente que os anunciantes digitais 

necessitam de informações atualizadas a fim de tomar suas decisões 

mercadológicas. Destarte, as plataformas de análise de big data funcionam em 

intensa celeridade a fim de gerar novas percepções da análise em tempo real 

(AHMED et al., 2018) e isto se intensifica quando pensamos em segmentação de 

anúncios e o uso da chamada mídia programática. A mídia programática é uma 

maneira de se fazer publicidade através de leilão de espaços publicitários online. O 

Google AdWords e o Facebook Ads são exemplos de ferramentas utilizadas para 

esta finalidade (SPINA, 2018). Para que esta forma de se fazer publicidade funcione, 

há bancos de dados que fazem a coleta de informações sobre os consumidores e os 

sites em que estes navegam. Estes bancos de dados são chamados de Data 

Management Plataform – DMP (RIBEIRO, 2017). A partir de então é possível 

segmentar as informações demográficas, os pontos de interesse e as intenções de 

compra de cada usuário online. Assim, os operadores dos anúncios podem 

“conhecer o público-alvo da empresa, ajudando a definir as estratégias de 

programática de forma muito mais assertiva” (SPINA, 2018). 

Após a coleta das informações, os dados segmentados são utilizados pelas 

Demand-Side Platforms – DSP – que nada mais são do que “sistemas para compra 

de mídia digital operados por Trading Desks” (RIBEIRO, 2017) que acaba por 

distribuir os anúncios aos consumidores que se enquadram no perfil exato almejado 

pelo anunciante. O diferencial da mídia programática é a possibilidade de 

segmentações mais precisas, ou seja, a mensagem pode alcançar níveis altos de 
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personalização e direcionada para cada público-alvo, inclusive com a alternativa de 

exibir designs diferentes com base nos interesses ou intenções de compra dos 

consumidores (SPINA, 2018). Por fim, é interessante ressaltar que, conforme bem 

explica Felipe Spina (2018), a mídia programática também pode gerar não apenas 

vendas, mas também Leads40. Isto porque ela atinge os usuários que deixam rastros 

de interesse de compra através de seus hábitos de navegação na rede. Contudo, há 

sempre o risco de desvirtuação difamatória ou preconceituosa de anúncios, 

conforme já exemplificamos. 

Evidente que ter à disposição dados de seus clientes é uma relevante fonte 

de informação para aqueles que operam o marketing. Dito isto, é interessante 

observar que o Big Data pode ser utilizado não apenas como ferramenta publicitária, 

mas também como um produto por si só. Nesse sentido, existem empresas que 

buscam aumentar o valor desses dados ao complementá-los com outras 

informações adquiridas através dos dados coletados por outras empresas acerca 

desse mesmo usuário. Esse processo resulta nos chamados "second-party data". 

(SCHNEIDER et al., 2017): 

 

O compartilhamento de dados é uma iniciativa de marketing 
estrategicamente importante em muitos setores. Em uma pesquisa de 2014 
com 600 empresas em todo o mundo, a Accenture descobriu que 42% das 
empresas coletam dados pessoais por meio de parcerias de 
compartilhamento de dados, que agora é maior que a porcentagem de 
empresas (33%) que coletam dados pessoais por meio de fornecedores de 
dados de terceiros (Cooper e LaSalle, 2016). Além disso, a decisão de 
coletar informações no nível do cliente por meio do compartilhamento de 
dados foi motivada pela necessidade de desenvolver melhores experiências 
(77%), novos mercados para os clientes (52%) e produtos inovadores 
(50%). No entanto, ao mesmo tempo, 67% dessas empresas observam que 
os clientes estão tomando medidas ativas para proteger sua privacidade 
(por exemplo, alterando senhas com mais frequência ou optando por não 
incluir conjuntos de dados). Os benefícios do compartilhamento de dados de 
terceiros podem ser substanciais. Por exemplo, em um experimento 
controlado Cassidy, Poynter, Duckworth e Burnett (2016) descobriram que, 
ao colaborar com o Facebook, a IKEA conseguiu levar tantos clientes novos 
como antigos para suas lojas, aumentando seu faturamento em 11%, sua 
faixa etária de consumidores de 22 a 25 anos em 31% e obtendo um 
retorno de investimento na proporção de seis pra um nos gastos com mídia 
paga (SCHNEIDER et al., 2017, p. 594).41 

 
40 Leads são informações de contato, como e-mail ou telefone, deixados pelos usuários ao visitarem 
um site ou rede social de uma determinada empresa (GERVÁSIO, 2008) 
41 Tradução livre de: Data sharing is a strategically important marketing initiative in many industries. In 
a 2014 survey of 600 businesses around the world, Accenture found that 42% of businesses gather 
personal data through data-sharing partnerships, which is now greater than the percentage of 
companies (33%) who gather personal data through third-party data suppliers (Cooper & LaSalle, 
2016). Furthermore, the decision to gather customer-level data through data sharing has been largely 
driven by the need to develop better customer experiences (77%), new customer markets (52%), and 
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Sendo um produto valioso, evidente que as informações pessoais dos 

usuários contidas nos bancos de dados online também se tornam um potencial alvo 

de ataques maliciosos. Recentemente, em abril de 2018, milhões de dados de 

usuários do Facebook foram minerados indevidamente com o escopo de criar um 

sistema inteligente capaz de influenciar a campanha presidencial norte-americana 

de 2016 a favor do então candidato Donald Trump. O episódio foi intitulado de 

Escândalo da Cambridge Analytica (LAPAIRE, 2018). Ao analisar este episódio, 

Jean-Rémi Lapaire (2018) defende que o Facebook está longe de ser uma rede 

bem-intencionada que busca integrar pessoas. Para ele, trata-se de um grande 

negócio cuja prioridade é comercializar os dados pessoais de seus usuários: 

 

O que é "extraído", “rastreado”, “arrastado”, “colhido” e “armazenado”; o que 
é "compartilhado", "vazado", “transferido” e “vendido” é sempre interpretado 
como um objeto ou substância material precioso e potencialmente valioso 
que pode estar sujeito a todos os tipos de "manipulação" por humanos. É 
por isso que a atual guerra pela produção e compartilhamento de conteúdo, 
privacidade de dados e vazamentos de dados provavelmente continuará por 
muito tempo (LAPAIRE, 2018, p. 103).42 

 

Compreendido como o Big Data e a IA estão presentes no cotidiano da 

sociedade atual, é mister também ter clareza como estas tecnologias corroboram 

ativamente em cada uma das fases da cadeia decisória de compra. Assim, cabe 

aqui apresentar o entendimento de Jan Kietzmann, Jeannette Paschen e Emily 

Treen (2018) que exemplificaram brevemente o papel da inteligência artificial neste 

processo. Vejamos:  

a)  Necessidade e desejo: a inteligência artificial possibilita compreender os 

desejos e necessidades emergentes em tempo real a partir da forma com que 

os consumidores os expressam online: 

 
innovative products (50%). However, at the same time, 67% of these businesses note that customers 
are actively taking steps to protect their privacy (e.g., changing passwords more frequently or opting 
out of datasets). The incremental benefits from second-party data sharing can be substantial. For 
example, in a controlled experiment Cassidy, Poynter, Duckworth, and Burnett (2016) found that by 
collaborating with Facebook, IKEA was able to drive both new and existing members to its stores, 
increase its overall lift by 11%, increase its lift to the 22–25 year-old segment by 31%, and obtain an 
ROI of 6:1 on the paid media spend(SCHNEIDER et al., 2017, p. 594). 
42 Tradução livre de: What is “mined”, “crawled,” “trawled”, “harvested,” and “stored”; what is “shared,” 
“leaked”, “transferred,” and “sold” is always construed as an object or substance that is potentially 
valuable, precious material that can be subject to all kinds of “manipulation” by humans. This is why 
the current war over content production and sharing, data privacy and data leaks, is likely to go on for 
a very long time(LAPAIRE, 2018, p. 103) 
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A empresa de mídia Astro usa o sistema de inteligência artificial da 
Microsoft, Azure, para criar perfis de consumidores. O sistema processa 
bilhões de dados em segundos para determinar as necessidades das 
pessoas. Em seguida, personaliza o conteúdo da Web na plataforma da 
Astro em tempo real para se alinhar com os interesses dos consumidores. À 
medida que as pegadas digitais dos consumidores evoluem - por meio de 
atualizações de status nas mídias sociais, comportamento de compra ou 
comentários e postagens on-line - o machine learning atualiza 
continuamente esses perfis (KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018, p. 
265)43. 

 

b) Considerações iniciais: o Google Adwords é uma ferramenta que permite aos 

desenvolvedores de conteúdo distinguir de forma mais eficaz os leads 

qualificáveis ou não a fim de uma melhor segmentação de conteúdo. Por meio 

da IA, o Google cruza dados relacionados não apenas aos termos da 

pesquisa, mas também ao seu contexto de uso e aos dados de atividade 

online do usuário/consumidor. Com isso, é possível identificar subconjuntos 

de consumidores potencialmente valiosos e uma segmentação mais precisa 

(KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018). Ato contínuo, importa explicar que 

é possível adquirir espaços publicitários online para que um determinado 

anúncio seja exibido a um usuário com um perfil específico no momento exato 

em que esta pessoa carrega uma página da Web. (COULDRY; TUROW, 

2014). 

c) Avaliação ativa: para conquistar consumidores, é preciso encontrar usuários 

com alta intenção de compra e fornecer-lhes um conteúdo relevante e 

persuasivo. Dito isso, a IA auxilia nessa etapa de três maneiras importantes:  

 

1) A pontuação preditiva de leads, através do machine learning, permite que 
os profissionais de marketing façam previsões precisas sobre a intenção de 
compra dos consumidores; 2) O aprendizado de máquina e a geração de 
imagens, fala e linguagem natural permitem que os anunciantes selecionem 
o conteúdo enquanto aprendem com o comportamento do consumidor em 
tempo real, ajustando o conteúdo rapidamente. 3) Os profissionais de 
marketing usam a IA emotivos para entender o que os consumidores estão 
dizendo e como se sentem sobre suas marcas publicamente, como em 

 
43 Tradução livre de: Media company Astro uses Microsoft’s AI system Azure for consumer profiling. 
The system crunches billions of data points in seconds to determine individuals’ needs. It then 
personalizes web content on Astro’s platform in real time to align with those consumer interests. As 
consumers’ digital footprints evolve—through social-media status updates, purchasing behavior, or 
online comments and posts— machine learning continuously updates these profiles (KIETZMANN; 
PASCHEN; TREEN, 2018, p. 265). 
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críticas, blogs ou vídeos, e para testar anúncios publicitários (KIETZMANN; 
PASCHEN; TREEN, 2018, p. 266)44. 

 

d) Compra: no ato da compra propriamente dito, o uso da inteligência artificial 

pode alterar completamente este processo. Nessa fase, é possível utilizar 

esta tecnologia para fins, por exemplo, de precificação dinâmica, onde os 

valores dos produtos ou serviços são ajustados em tempo real a partir das 

informações como demanda e outras variáveis de comportamento do 

consumidor, sazonalidade e atividades dos concorrentes. 

e) Pós-compra: nesta etapa, é necessário manter um vínculo com o cliente a fim 

de que, em uma ocasião futura, ele retorne a utilizar os serviços ou produtos 

da marca. Destarte, com o uso da IA é possível identificar os potenciais 

clientes mais valiosos, ou seja, aqueles que tem maior probabilidade de 

reutilizar o produto ou serviço da marca, por meio da modelagem de 

propensão. Ademais, outra utilidade da inteligência artificial para esta fase da 

cadeia de consumo é através do uso dos chatbots. Vejamos o exemplo dos 

pesquisadores:  

 

O desenvolvedor de software Autodesk usa um agente virtual para retornar 
as respostas dos clientes rapidamente. Ele conta com o processamento da 
linguagem natural e o machine learning para reconhecer e extrair a 
intenção, o contexto e o significado por trás das perguntas, reduzindo assim 
o tempo de resolução das consultas de um dia e meio para uma média de 
cinco minutos. (KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018, p. 266)45. 

 

É especificamente sobre este último exemplo elencado por Kietzmann, 

Paschen e Treen que vamos nos deter agora: os chatbots.   

 

 
44 Tradução livre de: 1) Predictive lead scoring, through machine learning, allows marketers to make 
accurate predictions about the purchase intent of consumers. 2) Machine learning and image, speech, 
and natural language generation enable advertisers to curate content while learning from consumer 
behavior in real time, adjusting content on the fly. 3) Marketers use emotion AI to understand what 
consumers are saying and how they feel about their brands publicly, such as in reviews, blogs, or 
videos, and to pretest advertisements (KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018, p. 266). 
45 Tradução livre de: Post purchase: AI-enabled “chatbots” help advertisers engage with customers 
post purchase. The software developer Autodesk uses a virtual agent to return customer answers 
quickly. It relies on NLP and machine learning to recognize and extract the intent, context, and 
meaning behind inquiries, thereby reducing the resolution time for inquiries from 1.5 days to an 
average of five minutes. Marketers also have the ability to identify their most valuable customers. 
Known as propensity modeling, this AI application crunches big data to assess customer lifetime 
value, likelihood of reengagement, propensity to churn, and other key performance measures of 
interest (KIETZMANN; PASCHEN; TREEN, 2018, p. 266). 
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3.3 CHATBOTS, OS MEDIADORES ENTRE MARCA E CONSUMIDORES 

 

Há não muito tempo, o monopólio da presença humana nas redes sociais 

online foi quebrado: atores oriundos de softwares de inteligência artificial, os 

chatbots, começaram a povoar esses sites e uma imensa gama de potenciais papéis 

para estes agentes aflorou a partir de seus diversos graus de autonomia 

(MAVRIDIS, 2011). Atualmente, já existem bots com capacidade de reconhecimento 

de fala e processamento de linguagem natural que tornam possível o entendimento 

de diálogos complexos além de atender às solicitações dos consumidores com 

profundidade, compaixão e até humor (WILSON et al., 2017). O Google Duplex, por 

exemplo, é um aplicativo baseado em chatbots dotados de inteligência artificial que 

permite ao usuário fazer reservas em restaurantes e cortes de cabelo por telefone, 

com o adicional de que as pessoas que atendem à chamada podem não saber que 

estão conversando com um bot (LEVIATHAN, 2018). Um bot, aliás, é o diminutivo do 

vernáculo inglês robot, é um software criado para simular ações humanas repetidas 

vezes de maneira padrão, da mesma forma como faria um robô. (DREHER, 2016). 

Assim, Chatbots (ou chatterbots) (dos vernáculos em inglês chat–conversa e bot - 

robô), como os utilizados em aplicativos de mensagens instantânea Messenger ou 

WhatsApp, são “um sistema simulador de conversa implementado a partir de 

conceitos de inteligência artificial, onde seu foco é dialogar com pessoas, o mais real 

possível, através de linguagem natural ou humana” (RODRIGUES, 2009, p. 10). 

Outra definição interessante de ser mencionada é a de Comarela e Café (2008, p. 

55) a qual afirmam que “os chatterbots são programas que simulam uma conversa, 

como as estabelecidas entre seres humanos, sendo utilizados com os mais diversos 

propósitos, desde para um relacionamento, como um ‘amigo virtual’, até para uso 

comercial”. Marcas como a American Eagle Outfitters e a Domino's Pizza já utilizam 

amplamente chatbots para receber pedidos ou mesmo sugerir produtos. Da mesma 

forma, Amazon, eBay, Facebook e WeChat também usam estes robôs de 

conversação para diálogos comerciais (THOMPSON, 2018). 

Nesse sentido, como um agente que está apto a interagir com usuários 

acerca de um determinado domínio do conhecimento, geralmente programados para 

atuar em uma gama limitada de assuntos, os chatbots normalmente funcionam a 

base de perguntas e respostas: o usuário faz seu questionamento ou comentário e o 
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bot responde ou igualmente realiza um comentário ou, ainda, inicia um novo tópico 

sobre o assunto (HUANG; ZHOU; YANG, 2007). Considerando que estes pares de 

estímulo-resposta são muitas vezes codificados manualmente pelos programadores, 

a construção de conhecimento dos chatbot acaba se tornando lenta e de difícil 

adaptação a novos assuntos. Dito isso, Huang, Zhou e Yang (2007) sugerem, 

alternativamente, que os algoritmos dos bots sejam direcionados a captura de 

informações públicas existentes fóruns de debates sobre determinados temas: 

 

Grandes repositórios de temas arquivados e registros de respostas em 
fóruns de discussão online contêm uma grande quantidade de 
conhecimento humano sobre muitos tópicos. Além de informações valiosas, 
os estilos de resposta dos autores são diversos. Acreditamos que respostas 
de alta qualidade de um segmento, se extraídas, podem ser de grande valor 
para a construção de um chatbot para determinados domínios (HUANG; 
ZHOU; YANG, 2007, p. 423).46 

 

Sobre o trabalho destes três pesquisadores, é importante observar que eles 

buscam extrair dos fóruns de debates não apenas respostas específicas sobre 

determinados assuntos, mas também padrões comportamentais de interação entre o 

nicho de público que discute uma determinada temática no ambiente virtual. Ou seja, 

buscam entender as nuances que envolvem a relação entre pessoas no ambiente 

online a partir de seus conteúdos de interesse. Desta maneira, entendem que para 

além do assunto posto para interação, a forma como os agentes interagem entre si é 

igualmente relevante para a construção de um chatbot. Contudo, alguns pontos 

sobre este assunto merecem atenção especial: o sistema de aprendizagem de um 

robô de conversação pode ser vulnerável no que concerne às características de 

seus dados de treinamento, ou seja, a capacidade de se adaptar a novos estímulos 

pode se tornar um vetor de ataque para usuários mal-intencionados (OSOBA; 

WELSER IV, 2017). Destarte, é preciso que estes sistemas estejam preparados para 

interpretar de forma adequada o recebimento de estímulos capazes de gerar 

padrões interacionais ofensivos ou preconceituosos, como aconteceu recentemente 

com o bot Tay.  

 

 
46 Tradução livre de: Large repositories of archived threads and reply records in online discussion 
forums contain a great deal of human knowledge on many topics. In addition to rich information, the 
reply styles from authors are diverse. We believe that high-quality replies of a thread, if mined, could 
be of great value to the construction of a chatbot for certain domains(HUANG; ZHOU; YANG, 2007, 
p.423). 
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Como um exemplo recente, veja o chatbot de IA da Microsoft, Tay. Os 
algoritmos por trás do Tay foram implementados adequadamente e 
permitiram que ele conversasse de uma maneira convincentemente humana 
com os usuários do Twitter. Testes extensivos em ambientes controlados 
não levantaram sinalizadores de risco. Uma característica importante de seu 
comportamento era a capacidade de aprender e responder às inclinações 
do usuário, ingerindo dados do usuário. Esse recurso permitiu que os 
usuários do Twitter manipulassem o comportamento de Tay, fazendo com 
que o chatbot fizesse uma série de declarações ofensivas (OSOBA; 
WELSER IV, 2017, p. 07).47 

 

Neste sentido, não há como ignorar que a quantidade de conversas entre 

humanos que se desenvolvem em sites de relacionamento social vêm sendo uma 

grande fonte de estudos de métodos de modelagem baseados em conversas para 

gerar respostas mais semelhantes às humanas. Com a popularização de serviços de 

trocas de mensagens instantâneas, como Messenger e WhatsApp, o interesse pela 

coleta de informações acerca das interações humanas via texto no ambiente online 

intensificou-se e deu novo fôlego para a construção destes softwares (KAGHYAN et 

al., 2018).  

Considerando que os bots aqui estudados são baseados em diálogos 

textuais, o uso da escrita facilita a aplicação das técnicas de deep learning, já que 

questões relacionadas às particularidades da fala (fonética, entonação etc.) não 

entram nas variáveis de análise do processamento da linguagem natural. Assim, é 

possível que as empresas possam adquirir conhecimentos mais profundos sobre 

seus clientes e personalizar detalhadamente seus serviços através de sistemas de 

aprendizado personalizados. (KAGHYAN et al., 2018). Uma vez que a IA tenha 

conhecimentos específicos sobre os clientes da empresa, as etapas seguintes de 

personalização e customização poderão determinar até mesmo o fortalecimento ou 

não do vínculo entre marca e seus consumidores. Ora, de posse de informações 

específicas acerca de seu público, as marcas podem utilizar-se de estruturas 

dialogais de bate-papo pré-programadas a fim de interagir com seus clientes, por 

intermédio de botões ou de linguagem natural, de uma maneira altamente 

personalizada e interativa, porém automatizada (KUNZE, 2016). Esta é uma das 

razões para que os especialistas em rastrear tendências de marketing defendam 

 
47 Tradução livre de: As a recent exemple, take Microsoft’s AI chatbot, Tay. The algorithms behind Tay 
were properly implemented and enabled it to converse in a compellingly human way with Twitter 
users. Extensive testing in controlled environments raised no flags. A key feature of its behavior was 
the ability to learn and respond to user’s inclinations by ingesting user data. That feature enabled 
Twitter users to manipulate Tay’s behavior, causing the chatbot to make a series of offensive 
statements (OSOBA; WELSER IV, 2017, p. 07). 
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que o uso dos chatbots é o próximo passo da publicidade personalizada, uma vez 

que esta tecnologia é ideal para combinar publicidade e assistência ao consumidor. 

(LETHEREN; GLAVAS, 2017). 

Nos últimos anos, o apelo por interfaces naturais e humanas vêm 

ganhando relevo e os bots são consequência deste movimento na medida em que 

tentam interagir com usuários usando linguagem natural (HOLTGRAVES et al., 

2007). Assim, quando pensamos em um agente autônomo convincente, capaz de 

dialogar fluidamente com uma pessoa, é relevante que este agente esteja apto a 

emular o ser humano de maneira persuasiva. De fato, Lortie e Guitton (2011) 

explanam que o comportamento de um agente é a base da sua capacidade de 

“probabilidade humana”, ou seja, defendem que para se assemelhar a um humano, 

os bots devem ser capazes de exibir habilidades cognitivas avançadas (por 

exemplo, habilidades sociais, inteligência, linguagem) para serem críveis parceiros 

de comunicação. De fato, é possível que haja um certo desconforto dos 

consumidores ao interagir com robôs, uma vez que “humanos podem achar que os 

chatbots não têm sentimento e empatia pessoais, percebendo-os como menos 

confiáveis no que tange a informações de pagamento e recomendações de 

produtos” (LUO et al., 2019, p. 04).48 

Segundo Russel e Norvig (2013), os estudos sobre Inteligência Artificial e 

a capacidade de fazer com que as máquinas possam simular comportamentos 

humanos tiveram início com as pesquisas do matemático britânico Alan Turing. No 

início dessas pesquisas, a linguagem foi a principal área de estudo para se testar as 

habilidades cognitivas dos agentes artificiais (LORTIE; GUITTON, 2011). Um dos 

pioneiros no campo da inteligência artificial, Turing propôs um teste para determinar 

a capacidade de um sistema de emular seres humanos. Ainda em 1950, o “Teste de 

Turing” 

 

foi concebido para proporcionar uma definição satisfatória de inteligência 
operacional. Turing definiu comportamento inteligente como uma habilidade 
para alcançar um desempenho humano em todas as respostas cognitivas 
suficientemente bom para enganar o interlocutor numa conversa. A grosso 
modo, ele propôs um teste em que um computador deve ser interrogado por 
um ser humano através de um dispositivo de texto, passando no teste se o 
interrogador não puder dizer se na outra ponta da conversação há um 
computador ou um ser humano. (RUSSELL e NORVIG, 2013, p. 5). 

 
48 Tradução livre de: That is , humans may prejudice that chatbots lack personal feeling and empathy, 
perceiving bots as less trustworthy with payment information and product recommendations  (LUO et 
al., 2019, p. 04) 
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O Teste de Turing, apesar de proposto há quase 70 anos, é de atual 

importância e se torna “premissa básica para o desenvolvimento de robôs de 

conversação – os chamados chatbots (ou chatterbots)” (NUNES, 2012, p. 1). Trata-

se de um jogo baseado na excessiva simplificação da inteligência a fim de avaliar se 

um sistema possui truques para convencer ludibriar as pessoas e levá-las a concluir 

que estão dialogando com uma pessoa e não com uma máquina inteligente 

(DUFFY, 2003). A necessidade de fazer com que um computador aja como um ser 

humano emerge na medida em que estes foram colocados para interagir com as 

pessoas.  Contudo, Russell e Norvig (2013) alertam que, atualmente, alguns 

pesquisadores têm se preocupado mais estudar os princípios básicos da inteligência 

do que de fato criar uma máquina que obtenha aprovação total no teste de Turing. 

Assim, os programas precisam se comportar de acordo com certas convenções 

normais de interação humana para se fazerem entender.  (RUSSELL e NORVIG, 

2013). 

O primeiro chatbot, desenvolvido no Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) nos Estados Unidos, foi programado em 1966 pelo alemão Joseph 

Weizenbaum e foi chamado de Eliza. Sua função era simular um psicanalista em 

uma conversa com um paciente, estimulando-o com questões a partir de palavras de 

suas próprias colocações. Assim, ele imitava uma psicanálise através da 

modificação das afirmações e perguntas feitas pelo próprio usuário, segundo um 

padrão pré-definido (NUNES, 2012). O exemplo a seguir mostra um trecho de uma 

longa conversação entre Eliza e um usuário humano: 

 

Eliza: Então, como você se sente hoje? 
Usuário: Eu estou cansado. 
Eliza: Você me procurou por que está cansado? 
Usuário: Sim, me sinto sozinho. 
Eliza: Você se sente sozinho com frequência? (DE ANGELI; JOHNSON; 
COVENTRY, 2001, p. 2). 

 

Fábio Oliveira Nunes (2012) aponta que o sucesso de ELIZA e de outros 

robôs de conversação ocorre graças ao aprimoramento de técnicas de 

processamento de linguagem natural. Isso significa dizer que um chatbot precisa ter 

uma base de regras responsável pelo diálogo inteligível com o usuário, pois nela 

está a teia associativa de termos que determinará os caminhos possíveis diante de 
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cada resposta. Como exemplo, se um consumidor informa “eu quero que um táxi 

venha me pegar”, o bot pode reconhecer a solicitação e automaticamente contactar 

a empresa de táxi e solicitar o serviço sem uma intervenção direta do usuário 

(NATH; ISWARY, 2015). Dessa forma, a web, no entendimento Nupur Choudhury 

(2014), irá caminhar lado a lado com o cérebro humano e será capaz de uma 

enorme rede de interações altamente inteligentes. Neste sentido, importa aqui 

conceituar o processamento de linguagem natural como sendo: 

 

um campo interdisciplinar onde os esforços dos especialistas em Ciência da 
Computação somam-se à Linguística e à Psicologia. Seu objetivo é 
conseguir produzir sistemas capazes de “entender” a linguagem humana, 
processando-a em tempo real e gerando respostas coerentes. Estes robôs 
são projetados para que seu interlocutor tenha a experiência de realmente 
conversar com outra pessoa, imitando, por exemplo, a naturalidade que 
teríamos durante um agradável bate-papo. (...)Se, por exemplo, o robô me 
pergunta como estou, pode-se definir dois caminhos possíveis: a resposta 
“estou bem” direcionaria o chatbot a dizer algo como “eu também estou 
bem” e em seguida, levantar algum assunto; a resposta “não estou bem”, 
por sua vez, pode direcionar o robô a perguntar os motivos da indisposição 
do interlocutor. Por meio de sua base predominantemente associativa, o 
interlocutor humano tem a ilusão de que o robô tem o domínio dos sentidos 
do que está sendo conversado. Tal como um bom romance, se bem escrita, 
a base se faz verossímil. (NUNES, 2012, p. 3). 

 

Nos estudos relacionados à análise de humanidade por parte dos 

chatbots a partir do campo da linguagem, por décadas os pesquisadores 

subestimaram a complexidade da linguagem humana, tanto na compreensão quanto 

na geração da fala. Com este entendimento, Hill, Ford e Farreras (2015) defendem 

que o grande problema do desenvolvimento de agentes inteligentes não é apenas 

compreender puramente o significado das palavras, mas sim ter clareza acerca da 

grande variabilidade de expressões e a forma com que as palavras são alocadas no 

contexto de uso da linguagem. Nesta linha, as pesquisas de Lortie e Guitton (2011) 

mostraram que falar mais, tanto em relação ao número de respostas quanto a 

quantidade de palavras por resposta, é interpretado de forma positiva pelo usuário e 

reflete na sensação de humanidade por trás da interação virtual. Ou seja, nestas 

pesquisas, os agentes artificiais que usaram mais artigos e palavras mais 

sofisticadas em um longo diálogo acabaram por serem avaliados como mais 

parecidos com os humanos. Esse estudo é um dos muitos que permitiram o 

desenvolvimento de bots capazes de melhor simular a capacidade dialogal do ser 

humano.  
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No campo do marketing, atualmente, é comum encontrarmos sites 

institucionais que utilizam chatbots como atendentes virtuais os quais recepcionam e 

respondem perguntas de clientes em tempo real. Marino Latorre (2018) prevê, 

inclusive, que muito em breve seremos capazes de conversar com robôs 

plenamente de forma verbal, “igual como faríamos com um amigo em uma cafeteria” 

(LATORRE, 2018, p. 06). Corroborando com esta previsão, a Apple, Google e a 

Microsoft apostam nos assistentes pessoais (Siri, Google Now e Cortana, 

respectivamente) como o futuro dos consumidores e que, em breve, gastaremos 

horas do nosso dia interagindo com esses robôs-assistentes. (NATH; ISWARY, 

2015). Assim, da mesma forma que Primo e Coelho previram há 18 anos, com uso 

dos chatbots, conversar com uma marca pode vir a ser tão natural e real quanto 

conversar com qualquer amigo existente no mundo offline.  

O aumento pelo interesse no uso dessa ferramenta de interação foi 

potencializado pelo uso crescente do comércio eletrônico e sua demanda por 

estratégias inovadoras de incremento de vendas e de fortalecimento da lealdade do 

consumidor (DE ANGELI; LYNCH; JOHNSON, 2001).  Para estes pesquisadores, os 

chatbots, com suas personas49 únicas, são tidos como verdadeiros agentes sociais e 

considerados uma solução promissora para interfaces de comércios eletrônicos: 

 

Suas personas distintivas visam ganhar a atenção dos consumidores e 
apoiá-los durante todo o processo de transação. Assim, os agentes sociais 
estimulam os usuários a revisitar sites, recomendá-los a amigos e comprar 
bens. Apesar de suas vantagens esperadas, os agentes sociais não são 
uma panaceia simples para garantir a lealdade do consumidor. Pelo 
contrário, construí-los pode ser complexo e contra intuitivo. A tecnologia 
deve ser apoiada por competências psicossociais baseadas em uma 
compreensão profunda do comportamento linguístico, cognitivo e social 
realizado pelos usuários. (DE ANGELI; LYNCH; JOHNSON, 2001, p. 1).50 

 

Conforme aponta De Angeli (2001), os chatbots foram inicialmente 

utilizados por empresas com uma programação voltada para os serviços de 

 
49 Persona é o produto de um processo de criação de uma personagem que interage diretamente 
com seu público, notadamente nas plataformas online, e que faz parte da formação de uma 
identidade para além dos sentidos físicos. É a expressão da personalidade de uma marca, por 
exemplo. (AZAMBUJA; MECCA, 2017) 
50 Tradução livre de: Their distinctive personas are expected to gain the attention of consumers and 
support them throughout the transaction process. According to this view, social agents entice users to 
revisit web sites, recommend them to friends, and buy goods. Despite their expected advantages, 
social agents are not a simple panacea for ensuring consumer loyalty. On the contrary, building them 
can be complex and counterintuitive. Technology must be supported by psychosocial competencies 
based on a deep understanding of the linguistic, cognitive and social behavior performed by users (DE 
ANGELI; LYNCH; JOHNSON, 2001, p. 1). 
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atendimento ao consumidor. Eles tinham interfaces capazes de chamar a atenção 

dos clientes, entender suas necessidades e apoiá-las através do processo de 

transação. Esperava-se que eles tivessem função equivalente aos vendedores das 

lojas físicas. Assim, precisavam cumprimentar os clientes quando eles retornam ao 

site, envolvê-los em bate-papos, lembrar-se e comentar sobre suas preferências.  

Kaghyan et al. (2018) nos explica que esta realidade foi predominante até o final da 

segunda década do século XXI, quando a popularização de aplicativos de 

mensagens instantâneas de texto tornou-se um campo mais fértil para chatbots e, 

via de consequência, tornou-se relevante para os especialistas em negócios. Eles 

exemplificam sua posição com o próprio Messenger do Facebook, o qual possui 

mais de 900 milhões de usuários mensais (CRUZ; 2016) e, desde 2016, começou a 

permitir chatbots de terceiros em sua plataforma.  

O Messenger é um aplicativo pertencente a empresa Facebook e constitui 

“uma maneira simples de enviar uma mensagem de texto, conversar por vídeo e 

fazer planos. Tudo em um único lugar” (MESSENGER, 2019). Para ativação e 

utilização do aplicativo, é indispensável que o usuário tenha um perfil na rede social 

Facebook, seja perfil pessoal ou página organizacional. Disponível para uso em 

computadores ou em dispositivos móveis Android e IOS, o serviço foi lançado em 

2011 e atualmente permite conversas individuais ou em grupo, envio de figurinhas, 

gifs e emojis, compartilhamento de geolocalização, fotos, vídeos e áudios, chamada 

de áudio e chamada de vídeo (inclusive no formato conferência), jogos e, nos 

Estados Unidos, é possível realizar transações financeiras com o auxílio do serviço 

PayPal (MESSENGER, 2019). Dentro da plataforma, esses bots podem ser 

encontrados através da busca pela página a qual ele pertence. Outra maneira de 

encontrá-los é pelo uso de links diretos e criados especificamente para eles, 

podendo ser amplamente divulgados na própria mídia social, em outros sites ou 

mesmo via sistema de QR-code do próprio Facebook, o Messenger Codes (LEHVÄ; 

MÄKITALO; MIKKONEN, 2018).  

Assim que houve o anúncio pelo Facebook acerca da possibilidade de 

implantação de bots em sua plataforma de conversação, diversas empresas 

iniciaram o desenvolvimento de seus próprios chatbots ao ponto de, logo após a 

liberação da plataforma, já o aplicativo Facebook Messenger já possuía um novo 

robô capaz de fornecer informações completas sobre o itinerário de voo de 

determinado usuário do Facebook. Era o bot da companhia aérea KLM (KAGHYAN 
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et al., 2018). Poucos meses depois do anúncio da possibilidade de implementação 

de chatbots no Messenger, a Motoboy.com, startup brasileira que disponibiliza 

serviço de entrega rápida, foi a primeira empresa no Brasil a ter a nova ferramenta 

aprovada pelo Facebook: através de seu chatbot no Messenger, foi aberto novo 

canal para solicitação de orçamento ou mesmo para fazer um pedido de entrega 

rápida (DINO, 2016). Dessa forma, é possível perceber a tentativa efusiva de certas 

marcas, ainda que de maneira incipiente, em utilizar chatbots acoplados a maior 

rede social ativa no momento a fim de fomentar mais um canal de relacionamento 

com seus clientes. A vantagem de se utilizar um bot dentro da plataforma do 

Facebook, em detrimento de aplicativos próprios, é a quantidade de usuários que já 

utilizam esta rede social online. Assim, torna-se mais fácil alcançar muitas pessoas 

instantaneamente. Ademais, os chatbots veiculados via Messenger podem ser 

usados para comunicação individual ou para transmitir mensagens para todos os 

usuários inscritos em uma determinada página dentro da mídia social. (KAGHYAN et 

al., 2018). 

Wang et al. (2007) complementam este entendimento explanado que os 

robôs de conversação podem aprimorar a experiência do consumidor no ambiente 

virtual na medida em que aumentam a percepção da presença dos funcionários da 

marca, bem como a sensação de serem atendidos no momento certo, a qualquer 

hora do dia ou da noite, o que leva a alguns pesquisadores a se preocupar com a 

substituição de operadores de telemarketing por bots (BRYNJOLFSSON; 

MITCHELL, 2017). De fato, este debate ganha força quando observamos que os 

chatbots são uma tecnologia que vem se popularizando nos últimos tempos e possui 

um potencial sem precedentes para as marcas (LUO et al., 2019). São atores que 

podem interagir 24 horas por dia, sete dia por semana (KAGHYAN et al., 2018), com 

os clientes de maneira amigável sem o ônus de contar com dias ruins, sem nunca 

ficarem frustrados, tristes ou cansados como os humanos. Contudo, Kaghyan et. al 

(2018) alertam que a transição de sistemas de interação com consumidor baseado 

em atendentes humanos para sistemas baseados em agentes virtuais deve ser 

paulatina a fim de não causar tanta estranheza no consumidor. De qualquer forma, 

pesquisas apontam que o uso dos bots pode ser extremamente lucrativo para as 

marcas: 
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Nossos dados sugerem que os chatbots não identificados como robôs são 
tão eficazes quanto os trabalhadores proficientes e quatro vezes mais 
eficazes do que os trabalhadores inexperientes na geração de compras de 
clientes. No entanto, a divulgação da identidade da máquina de chatbot 
antes da conversa reduz as taxas de compra em cerca de 79,7% (LUO et 
al., 2019, p. 4). 

 

Destarte, do ponto de vista mercadológico, todos os esforços devem ser feitos 

para proporcionar uma experiência satisfatória ao usuário quando posto para 

interagir com um chatbot (PAEPCKE; TAKAYAMA, 2010). Em matéria datada de 16 

de outubro de 2017, Priscila Oliveira (2017), colunista do portal Mundo do Marketing, 

especializado em Marketing e Publicidade, defende que “a Inteligência Artificial está 

prestes a se tornar a porta-voz digital das companhias.” No mesmo sentido, o portal 

B9, também especializado em publicidade e propaganda, publicou em 9 de outubro 

de 2017 matéria assinada por Agnes Guimarães Cruz (2017) a qual são citados 

diversos pontos acerca de “como a inteligência artificial está reinventando a nossa 

ideia de marca”. Dentre os pontos permeados por Cruz (2017), há o posicionamento 

de Rodrigo Helcher, CEO da Stilingue, empresa especialista em fornecer tecnologia 

para análises de redes sociais, o qual afirma que:  

 

não podemos deixar de citar o bom e velho Google, que virou verbo e 
sinônimo de ‘ache, por favor, isso pra mim’. O que vemos com esse 
movimento da Amazon [controle de voz Alexa Echo] é uma continuação 
deste processo, com uma dose mais carregada de tecnologia e acessórios 
que começam a ocupar nossas casas. A marca é então promovida ao papel 
de um verdadeiro assistente. No fim, é de fato uma nova relação, mais 
evoluída, de marca-consumidor (HELCHER apud CRUZ, 2017). 

 

Destarte, os processos comunicacionais envolvendo inteligências artificiais 

vêm estabelecendo novos horizontes no que concerne ao funcionamento das futuras 

interações. De acordo com prospectores de tendências, essa tecnologia e seus 

desmembramentos, como os chatbots, “atuará como a identidade da marca digital e, 

como um grande diferenciador, se tornará uma demanda central para os 

investimentos e a estratégia” (OLIVEIRA, 2017). Dessa maneira, entender o chatbot 

como ferramenta capaz de externar a personalidade da marca e ser instrumento de 

fortalecimento de vínculo marca-consumidor impõe relevância dentro do campo de 

estudos da ciberpublicidade e sua reverberação nas pesquisas relacionadas aos 

processos de humanização das marcas. 
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De fato, o processo interacional entre humanos e máquinas, mais 

precisamente os robôs de conversação, é de grande relevância para o setor de 

robótica de entretenimento. Ademais, para que tenhamos um agende inteligente que 

possa ser desfrutado por longos períodos através de um diálogo envolvente, é 

essencial que se compreenda não apenas a robótica, mas também a psicologia 

humana (ARKIN et al., 2003). Cada vez mais populares, há diversas pesquisas na 

literatura que buscam compreender, sob diversos prismas, como é possível tornar 

mais prazerosa a experiência de dialogar com um bot. Contudo, a grande maioria 

destes estudos concentraram-se no aprimoramento de suas capacidades de 

interpretar e responder de forma satisfatória à linguagem humana ou mesmo a 

atribuição de qualidades humanas ou traços de personalidade aos chatbots por 

parte dos próprios usuários (HASLER; TUCHMAN; FRIEDMAN, 2013; 

HOLTGRAVES et al., 2007; LORTIE; GUITTON, 2011). Apesar das dificuldades, o 

futuro da interação humano-máquina parece promissor: 

 

As pessoas obviamente têm menos experiência em se comunicar com os 
chatbots do que com outras pessoas. Os chatbots são limitados em sua 
capacidade de ter uma discussão prolongada direcionada a objetivos e 
podem oferecer pouco em termos de história comum ou experiência 
compartilhada. Apesar dessas limitações, no entanto, muitas pessoas estão 
dispostas a ter extensas interações com os chatbots, sugerindo que esses 
sistemas artificialmente inteligentes devem estar oferecendo o suficiente 
para capturar a atenção de milhões de usuários. No entanto, embora os 
chatbots pareçam capazes de participar e prender a atenção de usuários 
humanos, as interfaces de linguagem natural para os sistemas de 
computador ainda não podem simular toda a gama de conversas humanas 
inteligentes. (HILL; FORD; FARRERAS, 2015, p. 250)51 

 

Entretanto, apesar da interação com os robôs parecer emocionante e 

interessante em primeiro momento, pesquisadores apontam que, após múltiplos 

encontros, rapidamente os humanos perdem o interesse (MAVRIDIS, 2011). Isto nos 

leva a necessidade de tornar estas interações mais prazerosas e capazes de 

prender a atenção do usuário o suficiente para que ele possa fortalecer seu vínculo 

afetivo com a marca. Destarte, como bem nos ensinam Huang e Rust (2018), na 

 
51 Tradução livre de: People obviously have less experience communicating with chatbots than they 
do with other people. Chatbots are limited in their ability to have an extended goal-directed discussion, 
and can offer little in the way of common history or shared experience. In spite of these limitations, 
however, many people are willing to have extensive interactions with chatbots, suggesting that these 
artificially intelligent systems must be offering enough to capture the attention of millions of users. 
However, although chatbots seem capable of participating in and holding the attention of human 
users, natural language interfaces to computer systems cannot yet simulate the full range of intelligent 
human conversation(HILL; FORD; FARRERAS, 2015, p. 250). 
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medida em que as marcas comecem a utilizar-se mais e mais de chatbots para 

interações com seus consumidores, a IA por trás desses softwares dependerá de 

tarefas empáticas que exigirão dos computadores a compreensão do status 

emocional das pessoas a fim de responderam adequadamente e eivados de cuidado 

e sentimento.  

Nesta linha de pensamento, Liz Wang et al. (2007) nos aponta que há 

pesquisadores que defendem que, nas interações envolvendo humano-máquina, as 

pessoas tratam o computador como um agente social, e não apenas como um meio 

de comunicação. Eles nos explicam que esta visão está ligada a teoria da resposta 

social, ou seja, as pessoas acabam por atribuir regras sociais para responder aos 

computadores quando estes apresentam atributos humanos: 

 

Verificou-se que várias respostas sociais que ocorrem regularmente nas 
interações humano-humano também ocorrem nas interações computador-
humano, incluindo polidez, reciprocidade, interdependência entre colegas 
de equipe, interação entre personalidades diferentes e semelhantes, 
estereótipo de gênero, bajulação e responsabilidade de atribuição (WANG 
et al., 2007, p. 144).52 

 

A fim explicar melhor este espelhamento das relações humanas para as 

máquinas, Wang et al. (2007) explanam que este comportamento tem sua gênese 

na atenção inconsciente que os interlocutores dão ao subconjunto de sugestões 

contextuais na tela do computador. Em outras palavras, nós, humanos, possuímos 

um conjunto de protocolos sociais prévios baseados em nossas experiências 

anteriores. Dessa maneira, quando o sistema inteligente emite sinais sociais, os 

interlocutores humanos acabam por responder automaticamente ao computador 

com seus próprios scripts sociais simplistas: se recebem um comentário gentil 

advindo da máquina, o usuário retribui igualmente com gentileza. A teoria da 

resposta social, assim, parte da premissa que o comportamento de uma pessoa é 

baseado na fonte mais próxima de informações e esta fonte será inspiração para a 

resposta a ser dada ao estímulo (WANG et al., 2007). Ademais, com o escopo de 

promover uma sociabilidade artificial, o chatbot não precisa obrigatoriamente ser 

 
52 Tradução livre de: Several social responses that occur regularly in human–human interactions have 
been found to occur as well in computer–human interactions, including politeness, reciprocity, 
interdependency among teammates, interaction between similar and dissimilar personalities, gender 
stereotype, flattery and attribution responsibility (WANG et al., 2007, p. 144). 
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capaz de se comunicar de forma demasiadamente complexa quanto as pessoas, 

mas apenas o suficiente para se comunicar de forma satisfatória (DUFFY, 2003). 

Trazendo esta teoria para nosso estudo, de forma paralela ao que fez Wang 

et al. (2007), propomos que, durante uma interação com um bot, os humanos 

projetam na relação aspectos parecidos com os verificados por Erving Goffman ao 

estudar as características das interações entre humanos face a face. Isto porque o 

uso de premissas sociais básicas, como as propostas por Goffman, pode facilitar o 

desenvolvimento de cenários sociais complexos e, via de consequência, levar uma 

pessoa de desenvolver um relacionamento social com um bot (DUFFY, 2003). 

Dessa maneira, programar o chatbot com as premissas goffmanianas da 

teatralidade poderia, em tese, fazer com que os consumidores de uma determinada 

empresa respondam positivamente às sugestões sociais projetadas para retratar a 

persona da marca e, com isso, o vínculo marca-consumidor seria construído ou 

fortalecido. Assim, não há como desconsiderar um processo intrínseco de 

antropomorfização desses sistemas inteligentes na medida em que a eles seriam 

atribuídas características cognitivas humanas. Este é efetivamente o uso da 

inteligência projetiva para racionalizar as ações de um sistema (DUFFY, 2003).  

 

Uma das características mais marcantes da interação homem-computador é 
a tendência dos usuários de antropomorfizar computadores, de atribuir 
prontamente qualidades humanas às máquinas que estão usando (Brennan, 
1997; Isbister & Nass, 2000; Lee & Nass, 2004; Reeves & Nass, 1996; 
Sproull, Subramani, Kiesler, Walker e Waters, 1996). Essa tendência de ver 
os computadores como tendo qualidades humanas aumenta à medida que 
a interface se torna mais natural. Por exemplo, Sproull et al. (1996) 
descobriram que os participantes tinham maior probabilidade de atribuir 
traços de personalidade a interfaces que simulavam um rosto humano 
falante, em relação a um computador que se comunicava apenas com uma 
exibição de texto. Se uma interface de fala é usada, os usuários podem até 
exibir estereótipos de gênero em relação aos computadores que usam. 
Nass, Moon e Green (1997) manipularam as pistas vocais baseadas em 
gênero (masculino ou feminino) de um computador e descobriram que os 
participantes classificaram mais negativamente um computador dominante 
quando usava uma voz feminina do que quando usava uma voz masculina, 
refletindo assim o estereótipo de que o domínio nas mulheres (mesmo que 
seja um computador) é impróprio. (HOLTGRAVES et al., 2007, p. 2164). 

 

Com base nesse cenário de relações sociais digitais que envolvem chatbots, 

resta a nós, portanto, compreender como esta antropomorfização dos robôs de 

conversação ocorre no cenário online atual a partir das experiências de 

fortalecimento de vínculo marca-consumidor, afinal, se esperamos que a publicidade 

“traga o novo, o diferente” e que “anúncios que tragam informações e padrões 
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semelhantes aos de seus concorrentes são redundantes e desinteressantes” 

(SANTOS; URBINATI; SANTOS, 2015, p. 90), utilizar-se de novas tecnologias de 

forma inovadora e eficaz é útil para quebrar certos paradigmas comunicacionais. 

Assim, vamos nos embasar nos estudos que replicaram para o ambiente virtual as 

pesquisas de Erving Goffman acerca da teatralização do eu nas relações sociais 

face a face para as interações mediadas por computador e que contenham agentes 

artificialmente inteligente.  
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4. HUMANIZANDO CHATBOTS DE MARCAS À LUZ DE ERVING GOFFMAN 

 

“O mundo é um palco e todos os homens e mulheres são meros 
atores: eles entram e saem de cena; Cada um no seu tempo representa 

diversos papéis.” (Shakespeare). 

 

Desde a popularização das interações mediadas por computador, inúmeros 

pesquisadores vêm se empenhando em compreender como as teorias goffmanianas 

podem ser aplicadas ao ambiente online (RUTTER, SMITH, 1999; WALTHER, 2007; 

LAUGHEY, 2007; JENKINS, 2010; BIRNBAUM, 2011; POLIVANOV, 2015; 

CARRERA, 2016). Nos últimos anos, a popularização de tecnologias relacionadas 

às técnicas de Inteligência Artificial às plataformas de mídias sociais abriu novos 

horizontes acerca das interações humanas envolvendo serviços automatizados de 

conversação, os chatbots. Nesta linha de raciocínio, observamos o caminho 

mercadológico adotado pelas marcas no sentido de fazer uso dessa ferramenta 

como forma de aproximar-se de seu público. Assim sendo, passamos a nos 

questionar se os estudos de Goffman poderiam se mostrar úteis no sentido de 

melhor implementar uma linha dialogal mais empática e cativante  ao ponto de 

fortalecer o vínculo afetivo marca-consumidor e, em sendo possível este 

espelhamento teórico aos casos concretos, como que os pressupostos goffmanianos 

podem ser aplicados aos chatbots. 

De início, importa apresentar Erving Goffman como um cientista social 

canadense cujos trabalhos foram desenvolvidos entre as décadas de 1950 e 1980 e 

tinham, dentre outros, o escopo de compreender a dinâmica das relações sociais 

face a face e como estas mesmas relações são “enquadradas” em espectros pré-

estabelecidos pela sociedade (MILLER, 1995). Neste sentido, Goffman é visto como 

um “teórico dos processos universais de interação e autoconstrução que podem ser 

aplicados produtivamente à análise da sociedade contemporânea” (HANCOCK; 

GARNER, 2014, p. 04) e alguns de seus trabalhos mais conhecidos envolvem o uso 

de metáforas, seja utilizando jogos (Ritual de interação: ensaios sobre o 

comportamento face a face), cinema (Os quadros da experiência social: uma 

perspectiva de análise) ou teatro (A representação do Eu na vida cotidiana).53 

 
53 Estas 3 obras são de autoria de Erving Goffman que exploram as formas de interações humanas e 
que nortearão o presente trabalho. 
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Apesar de focar seus trabalhos em relações que ocorram em copresença, 

inúmeras pesquisas se empenharam em tentar viabilizar a aplicabilidade das teorias 

goffmanianas às interações desenvolvidas nos ambientes digitais que, em sua 

maioria, são mediadas, assíncronas e não ocorrem face a face (CARRERA; 

POLIVANOV, 2019), ou seja, não foram o foco da pesquisa de Goffman. Um dos 

caminhos apontados conduze-nos no sentido de perceber que os processos 

mediados e os sentimentos deles derivados podem ser tão críveis quanto eventos e 

emoções que ocorrem sem mediação (HANCOCK; GARNER, 2014, RETTIE, 2009). 

Dessa maneira, a instantaneidade experimentada pelas novas tecnologias que cada 

vez ganham mais popularidade com a consolidação da web 4.0, ubíqua e pervasiva, 

as quais permitem a comunicação em tempo real por áudio e vídeo, por exemplo, 

contribui para que os envolvidos, mesmo que não estejam fisicamente na presença 

um do outro, trabalhem em cooperação para juntos manterem uma coordenação a 

fim de sustentar a ação em desenvolvimento, o que os aproxima de uma relação em 

copresença. Rettie (2009) explana que os aplicativos de mensagens instantâneas 

têm transmissão quase síncrona, de forma que o fluxo comunicacional contínuo 

potencializa a atenção concentrada, fornecendo um foco comum. Assim, conforme 

os dados levantados por este pesquisador, a velocidade do feedback faz com que os 

usuários sintam a presença do outro, quase como uma relação face a face. Destarte, 

quanto mais síncrona for o meio que intermedia a relação, maior é a sensação de 

copresença. Nesse sentido, as pesquisas de Polyana Silva (2013) apontam que o 

estímulo ao diálogo aproxima os sujeitos que povoam o ambiente online e acaba por 

sugerir uma “presença” do performer e conduz a confiabilidade da narrativa 

proposta. 

A chegada da internet começou a atrair outros pesquisadores interessados 

em compreender a aplicabilidade dos estudos de Goffman às interações mediadas 

pelo ambiente online. Ainda em 1995, época em que a internet começava a se 

popularizar, Hugh Miller já defendia que o advento da comunicação mediada por 

computadores forneceria novos problemas e novas oportunidades na apresentação 

do eu54. A ascensão da Web 2.0 e seus aspectos participativos e interativos abriu as 

portas para surgimento de ambientes não físicos (online) onde interações sociais 

poderiam ser desenvolvidas de forma semelhante ao que acontecia no mundo físico 

 
54 Aqui, Hugh Miller faz referência a um dos mais conhecidos trabalhos de Erving Goffman: “A 
representação do eu na vida cotidiana”, de 1956. 
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(BULLINGHAM; VASCONCELOS, 2013). Desta forma, a imaterialidade do local 

onde duas ou mais pessoas interagem poderia ser considerado uma extensão 

natural dos postulados de Goffman (MILLER, 1995). A web 3.0 e a 4.0, por sua vez, 

inseriram no cotidiano humano novos agentes sociais criados a partir de técnicas de 

inteligência artificial, tais como os assistentes pessoais que caminham lado a lado 

com os donos de smartfones. Assim, cada vez mais observamos a hibridização entre 

o material e o virtual (CARRERA; OLIVEIRA, 2014). 

Desta forma, paulatinamente, a partir do desenvolvimento de novas formas de 

se comunicar na rede, inúmeros estudos se propuseram a entender como 

poderíamos espelhar as pesquisas goffmanianas para as relações desenvolvidas no 

ambiente online (MILLER, 1995; LAUGHEY, 2007; MILLER; ARNOLD, 2009; 

JACOBSEN, 2010; JENKINS, 2010). Entretanto, estes estudos tinham como base as 

interações realizadas entre seres-humanos dentro de um ambiente virtual, sejam 

jogos, como o Second Life, blogs ou sites de redes sociais. Nós, por outro lado, 

estamos nos atentando a uma perspectiva diferente: o que aqui estamos propondo é 

compreender como que podemos representar o “eu” sob a perspectiva de um agente 

artificialmente inteligente (robô) posto para interagir com seres humanos sob o 

prisma do interesse das marcas em estreitar vínculo emocional com seus 

consumidores. Ou seja, conforme sintetizam Qi et al. (2018), queremos compreender 

o comportamento dos usuários com o objetivo de desenvolver serviços inteligentes 

automatizados. 

No ambiente online, o “eu”, também chamado de self (singular) ou selves 

(plural), consubstancia identidades virtuais, criadas a partir de uma persona já 

existente e podem “ser tão ‘reais’ para os usuários quanto identidades não virtuais" 

(WAGGONNER, 2009, p. 01). Nos sites de redes sociais, por exemplo, “os atores 

sociais podem performatizar seus selves de modos variados na interação com sua 

rede de contatos” (POLIVANOV, 2015, p. 225). Essas versões de si não implicam, 

necessariamente, em um engodo, mas sim em construções que os usuários 

elaboram de si mesmos e atuam performaticamente com um determinado objetivo e 

para uma audiência específica. Desta maneira, não há um espelhamento perfeito 

dos indivíduos para o ambiente online, mas sim uma performance da sua “auto 

apresentação e interação com outros nesse lugar, sempre atravessada por seus 

discursos.” (POLIVANOV, 2015, p. 226).  
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 Neste sentido, para além de treinar seres humanos a fim de que estes 

representem a identidade de uma empresa durante uma interação com o público, 

convém entendermos como podemos utilizar os estudos interacionistas de Goffman 

a fim de aplicá-los às técnicas de Machine Learning que nortearão o aprendizado 

das máquinas desenvolvidas especificamente com o objetivo de interagir 

mercadologicamente com consumidores. Embora os pressupostos de Goffman já 

tenham sido aplicados em contextos de relações mediadas, ainda é escassa a 

compreensão dos processos interacionais que envolvem humanos e robôs. 

Entretanto, é importante observar que na teatralidade goffmaniana, a performance 

envolve pessoas em um momento de interação face a face e, quando envolvemos 

chatbots, além da relação ser mediada por um computador, ela também envolve um 

software baseado em Inteligência Artificial em diálogo com um humano. 

No mundo dos bots, há a codificação de um roteiro de interação em 

algoritmos específicos que serão responsáveis por dar vida à encenação e emular 

um ser humano em interação com outro ser humano. Assim, quando utilizamos 

dessa tecnologia para representar uma marca, a codificação adequada desses 

algoritmos é fator relevante para o sucesso da interação e envolve diversos 

aspectos técnicos, de linguagem e sociais. Assim, buscamos fazer um 

espelhamento dos pontos propostos por Goffman na criação da linha dialogal e 

interacional de um chatbot objetivando compreender se estes estudos interacionistas 

podem vir a ser um dos caminhos capazes de colaborar para a construção desses 

algoritmos e dar vida a robôs aptos a representar a personalidade de uma marca. 

Considerando que há um entendimento de que a personalidade faz parte do 

conjunto de atributos que forma a identidade da marca (AZAMBUJA, 2017), é 

preciso ter clareza que, da mesma forma que a identidade é um conjunto de 

características que fazem de alguém o que é, a identidade de marca tem o escopo 

de gerir as impressões que a marca deseja gerar em seus consumidores (MELER; 

RUZIC, 1999). Assim, o atributo da personalidade integra a identidade da marca e, 

conforme explica Aaker (1997), é definida formalmente como um conjunto de 

características da personalidade humana que se associam à marca. Há quem 

defenda, inclusive, que a necessidade de criar uma identidade psicológica para a 

marca antecede a criação de sua identidade visual:   
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Uma das principais estratégias para essa humanização é a criação do que 
chamamos de Persona da Marca, que deve ser debatida até mesmo antes 
da definição de seu logotipo. Essa persona leva em conta sua história, 
características emotivas e físicas, personalidade, valores e ideias 
compatíveis com as do seu público-alvo, que poderão ser alteradas com o 
tempo ao vivenciar experiências e aprender coisas novas. Além disso, é 
extremamente importante a empresa ter uma postura de transparência, 
principalmente quando a marca comete erros (TURCHI, 2013).  

 

Dito isto, queremos compreender melhor como ocorre a manifestação da 

personalidade da marca no ambiente online, notadamente nos softwares que são 

baseados em conversas automatizadas: os chatbots. Ademais, uma vez que os 

indivíduos tendem a distanciar identidades online das existentes da realidade offline 

(WAGGONNER, 2009), precisamos entender que os sites de redes sociais (SRSs) 

constituem um ambiente onde é possível criar e manter uma identidade própria que 

pode ser legitimada pelos demais, gerando ainda outros valores, tais como 

reputação e autoridade (RECUERO, 2013), e alguns destes sites permitem o uso de 

robôs de conversação a fim de automatizar as interações com os demais usuários, 

como é o caso do Facebook. Essa legitimação a qual Raquel Recuero se refere 

possui respaldo nos estudos de Erving Goffman no que ele denomina “trabalho de 

face”. Para o autor, a face é “o valor social positivo que uma pessoa efetivamente 

reclama para si mesma através daquilo que os outros presumem ser a linha por ela 

tomada durante um contato específico” (GOFFMAN, 2011, p. 77). Em outras 

palavras, a face nada mais é do que a busca por uma imagem positiva a ser 

alcançada por intermédio de sua interação com outros indivíduos.   

O trabalho de face proposto por Goffman (2011, p. 82) refere-se às 

negociações entre os interlocutores com o intuito de manter valores sociais 

positivos. Essas negociações estão ligadas às “ações através das quais uma pessoa 

é capaz de tornar qualquer coisa que esteja fazendo consistente com a face”. A 

construção dessas interações, dessa face e, consequentemente, desses valores 

positivos ocorre não apenas por parte dos seres humanos que criam perfis online, 

mas, em um desdobramento disso, também por parte de organizações que tentam 

imprimir em suas marcas uma personalidade específica que possa a interagir com o 

público baseando-se no modelo das interações humanas amplamente estudado por 

Goffman (2011) e Recuero (2013). Esse processo faz parte de um sistema de 

antropomorfização das marcas, ou seja, busca-se atribuir características humanas a 

atores não humanos (CARRERA, 2016).   
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Para Perez e Bairon (2014), como a maior parte das interações sociais 

acontece no ambiente digital, notadamente nos SRSs, é evidente que as marcas e 

produtos precisam se inserir nessa dinâmica. Nesta linha, é perceptível que a 

publicidade se expande e adentra os espaços comunicacionais onde as pessoas 

estão para construir vínculos.  Esse contato constante e ininterrupto entre os atores 

que a web proporciona implica na necessidade de um ambiente em que os clientes 

se sintam à vontade para interagir com a marca na medida em que o relacionamento 

com o público é, nas palavras de Giannini (2016), a grande tendência da 

comunicação corporativa. Nessa dinâmica, importa ressaltar que a possibilidade de 

interação direta através do uso de chatbots permite o estreitamento das relações 

entre os consumidores e as marcas. Essa bilateralidade acaba por gerar um 

sentimento de pertencimento e transparência que culminará em relações mais 

estáveis e duradouras nas experiências de consumo (COVALESKI, 2014).  Assim, 

considerando que “o ambiente digital é das pessoas, que elas constroem sua 

familiaridade, edificam sua identidade psicossocial e, portanto, os gestores devem 

respeitar essa condição” (PERES; BAIRON, 2014, p. 227), as organizações vêm 

sendo ainda mais estimuladas a buscar estratégias no sentido de revestir suas 

marcas e produtos com personas próprias, com personalidades, gostos e ideias, 

tornando-se cada vez mais íntimas de seus consumidores.  Dessa forma, os bots 

tornam a estratégia de humanização das marcas através da representação de uma 

persona ainda mais evidente, concedendo relevância às ações que visam estreitar 

os laços com os consumidores. Esse processo de personificação das marcas vem 

sendo estudado por diversos pesquisadores. Dentre eles, Rogério Covaleski 

debruçou-se na análise de alguns casos concretos para compreender como as 

marcas têm se tornados mais humanas. Nesse sentido, ele se inspira em Gilles 

Lipovetsky ao afirmar que “é preciso transformar os produtos em ‘seres vivos’, criar 

‘marcas-pessoa’ com um estilo e um caráter. Devem, os anunciantes, comunicar 

uma ‘personalidade de marca’”. (COVALESKI, 2014, p. 168).  

Ao estudar o fenômeno da personificação das marcas e a criação de suas 

personas, Fernanda Carrera (2016) aponta que a percepção por parte do 

consumidor acerca da personalidade forte e positiva da marca acaba por deixá-lo 

mais familiarizado e confortável na hora de escolhê-la para o consumo.  A fim de 

melhor explicar como esse processo ocorre, Carrera recorre a Guthrie e defende 

que há três razões primárias para que os indivíduos valorizem a entidade dotada de 
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personalidade e qualidades humanas: 1) Fazer o que não é humano parecer mais 

humano, buscando familiaridade; 2) Obter consolo e segurança no uso da marca, 

buscando conforto; e 3) Diminuir as incertezas provenientes de um mundo ambíguo 

e complexo, buscando redução de riscos (CARRERA, 2016, p. 73). Como 

consequência, para que haja maior estreitamento desses laços, a criação da 

persona surge como forma de dar um caráter humano e estabelecer uma 

personalidade virtual às marcas (GIANNINI, 2016). Deixar de mostrar-se meramente 

como uma pessoa jurídica, uma empresa ou uma organização e passar a interagir 

com o público utilizando-se de uma persona faz com que essas marcas criem uma 

relação com seu público sem que isso implique obrigatoriamente em uma relação 

comercial entre as partes, como acontece com os Serviços de Atendimento ao 

Consumidor (SAC). Nesta toada, Sandra Turchi (2013) destaca que o movimento de 

personalização das marcas ganhou força na era das mídias sociais, “quando a 

preocupação com relacionamento, conteúdo e transparência ganhou força”:  

 

 Para entender melhor o sucesso de certas estratégias, é importante ter um 
novo olhar para o consumidor e o seu comportamento: pouco tempo, 
dúvidas sobre uma grande variedade de produtos disponíveis e medo de 
errar nas suas escolhas. A solução encontrada por muitas pessoas é 
procurar por “especialistas”, pessoas reconhecidas num assunto específico, 
próximas e confiáveis, que possam lhe ajudar a minimizar os erros na 
tomada de decisão. É exatamente neste ponto que estratégias que tornam a 
marca mais humana se diferem das outras e, consequentemente, obtém 
vantagem competitiva. Afinal, as pessoas, hoje, são mais informadas, 
exigentes, demandam um relacionamento mais próximo e relevante por 
parte das empresas, ou seja, mais humano, transparente e orientado para 
seus próprios valores, que possibilite aproximação e troca de experiências 
para que sejam construídos fortes elos de encantamento, engajamento e 
fidelização (TURCHI, 2013).  

 

Em termos de ciberpublicidade, personificar uma marca implica em envolver o 

público com a organização através de suas interações na web.  Apresentar-se como 

uma pessoa faz com que a marca passe a ser vista como “humana”, uma vez que a 

ela é atribuída uma personalidade. (GIANNINI, 2016). Luciano Giannini também 

aponta para o seguinte fato: antes da possibilidade de interações online, web 2.0, 

era difícil o consumidor contactar com as organizações. Os Serviços de Atendimento 

ao Consumidor tinham uma postura restrita a resolução de uma demanda específica 

e a solução do problema implicava no fim daquela relação. O processo 

comunicacional que ocorre de forma bilateral no ambiente cibernético implica em 

uma interação constante entre a marca e seu público. Ademais, conforme nos 
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ensina Carrera (2016), o processo de humanização das marcas dentro do ambiente 

online implica na disponibilidade de um ator social apto a dialogar com o público de 

uma maneira interessante o suficiente para fazê-lo envolver-se conversas orgânicas. 

Assim, um dos fatores que contribuem para o estreitamento da relação marca-

consumidor é a continuidade, a espontaneidade e a informalidade da manifestação 

da persona (GIANNINI, 2016), num movimento de espelhamento das personalidades 

humanas:   

 

A personalidade da marca pode ser qualquer coisa, assim como os seres 
humanos. Alguns são divertidos, outros sérios, outros ainda ativos, 
relaxados, extravagantes; enquanto outros possam ser sofisticados. Não 
importa de qual setor seja, não importa qual for sua personalidade, pode-se 
sempre dar vida a alguma coisa através da experiência de marca 
(SMILANSKY, 2009, p. 19-20).  

 

Dar vida e personalidade às marcas acaba por permitir uma identificação com 

seu público. Ato contínuo, a mensagem a ser transmitida pode atingir maior número 

de pessoas na medida em que estas efetivamente se engajem nas propostas 

apresentadas. Ao humanizar-se, as marcas estão, na verdade, moldando a 

personalidade que fará parte da persona criada para interagir com seu público. De 

fato, a persona contribui para que o público se identifique com uma marca e, via de 

consequência, potencializa o engajamento e absorção da informação. Contudo, para 

que isso ocorra de forma satisfatória, definir claramente qual papel será apresentado 

como ponto de interseção entre o consumidor e a marca é movimento que exige 

cuidado e amplo estudo prévio em relação ao público que se deseja atingir. Assim, a 

interação ocorrerá de maneira mais próxima e com bom alcance na publicação. 

Essa conclusão foi defendida por Elizabeth Gonçalvez e Vanda Machado que 

afirmam:  

 

A sociedade de rede só subsiste através da colaboração e para manter-se 
vivo nessa sociedade é preciso interagir com seus públicos, criar estratégias 
comunicativas não mais voltadas para a grande massa, mas pensando no 
consumidor individual, que ao sentir-se inserido como parte do processo 
poderá responder como um agente de comunicação e difusão de conteúdos 
pela sua rede de amigos, em favor da marca. (GONÇALVES; MACHADO, 
2015, p. 123).   

  

Com toda essa noção compreendida, importa refletir, portanto, sobre como é 

possível manifestar a persona organizacional a partir da programação de chatbots 



78 
 

baseados em estudos sociais que descrevem como as interações humanas 

ocorrem. Assim, o uso adequado dos chatbots pode contribuir para, conforme 

explana De Angeli et al. (2001), a construção de laços de lealdade e confiança com 

base em uma história compartilhada de serviços e interações sociais. Esse processo 

mais amplo e complexo de humanização envolve, inclusive, a clareza de qual papel 

as marcas desenvolvem dentro de uma cadeia dialogal automatizada e como é 

possível, mesmo através de um robô, gerar empatia nos usuários. Assim sendo, a 

chegada dos bots nas redes sociais e sua consequente popularização estão 

mudando a forma como as marcas interagem com seus consumidores.  

Destarte, essa tecnologia pode servir como ferramenta de humanização das 

marcas através da utilização de uma persona representativa de forma tão verossímil 

que o interlocutor humano acredite que está conversando com um ente real que 

representa a corporação. Neste sentido, convém relembrarmos que, para além de 

representações da realidade, os anúncios precisam ser minimamente autênticos e 

transmitir a fantasia da realidade da vida comum a partir de uma situação de 

consumo. (CHALMERS, 2007). Isto posto, já que a premissa básica dos chatbots é 

emular um ser humano em uma interação social, passemos ao recorte teórico que 

escolhemos a fim de compreender quais são os pressupostos das interações 

humanas que podem respaldar a criação de bots capazes de humanizar marcas.   

 

4.1 PERFORMATIZANDO O BOT NA VIDA COTIDIANA. 

 

Em 1956, Goffman publicou pela primeira vez sua obra “A representação do 

Eu na vida cotidiana”. Neste estudo, o sociólogo utiliza-se a dramaturgia como 

metáfora a fim de compreender como que as relações sociais se desenvolvem face 

a face.  Esta abordagem visa tentar explicar como que os agentes apresentam uma 

versão idealizada de si mesmos. Nesse sentido, para ele, as interações ocorrem a 

partir de performances e em configurações especificamente delimitadas (HOGAN, 

2010). Assim, considerando que os chatbots têm em seu cerne a premissa de 

simular de forma crível um ser humano durante um processo comunicacional, o que 

aqui se busca é a aplicabilidade dos conceitos goffmanianos nas relações entre 

humanos e robôs de conversação, em que pese seus estudos terem sido 

originalmente pensados para as relações interpessoais. Para tanto, tomaremos 

como base o livro “A representação do Eu na vida cotidiana”, o qual o sociólogo 
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canadense traça um paralelo entre as interações humanas e uma peça teatral. 

Partindo da premissa que “as coisas são o que parecem ser” (GOFFMAN, 1999, p. 

25), o pesquisador enumera uma série de características presentes em uma obra 

teatral e as transpõem para o mundo das relações interpessoais. Bastidores, 

fachadas, cenários, atores, realizações dramáticas, idealizações e equipe de 

representação são alguns dos pontos elencados por Goffman como balizadores do 

processo de interação entre as pessoas. Desta maneira, faremos um recorte teórico 

a fim de reapresentar os conceitos goffmanianos elencados na supracitada obra, e 

também em outros trabalhos correlatos que complementam estes estudos, a partir 

do olhar dos agentes artificialmente inteligentes para que possamos entender como 

que a programação dos algoritmos que guarnecem os robôs de conversação se 

apropria das características dialogais humanas sob a perspectiva social, e não 

meramente linguística.   

Quando sistematiza suas ideias acerca dos padrões de comportamentos 

humanos durante uma situação de interação em copresença, Goffman explana que 

o indivíduo idealiza e realiza uma performance com o fulcro de fazer com que seus 

observadores acreditem “que o personagem que veem no momento possui os 

atributos que aparenta possuir” (GOFFMAN, 1999, p. 25). Dessa maneira, a fim de 

que a interação ocorra, é preciso haver uma sincronia entre a tríade performer-

espectador-espaço semiotizado (CARRERA; OLIVEIRA, 2014).  Esta linha de 

pensamento tangencia a ideia de Qi et al. (2018) ao qual defendem que a teoria 

goffmaniana acerca da forma com que o sujeito apresenta a si mesmo e suas 

atividades aos outros e a maneira como ele gerencia as impressões geradas 

coaduna com o dualismo cartesiano: a relação entre o sujeito pensante e o mundo 

como um espaço ele influenciará (QI et al., 2018).  

Seguindo esta linha narrativa, portanto, o primeiro elemento ao qual nos 

deteremos diz respeito a performance do sujeito e os demais elementos que dela 

emergem. Aqui, trazemos à baila os pensamentos do etnolinguista Richard Bauman 

(1986) acerca do conceito de performance a fim de melhor compreendermos o papel 

desta nas interações humanas. Para ele, ao demonstrar uma competência 

comunicativa através da verbalização de um tema, sendo que, para isso, é preciso 

que o sujeito transpareça conhecimento e capacidade de falar de maneira 

socialmente apropriadas, o indivíduo assume uma responsabilidade perante uma 

audiência. Sob o olhar dessa audiência, a performance do sujeito é avaliada 
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considerando o modo como é realizada, a habilidade e a eficácia da demonstração 

de competência do performer (BAUMAN, 1986). Considerando que há uma 

relevância no olhar do outro sobre o indivíduo que desempenha um papel, é 

inegável que há o risco de ruídos de interpretação das imagens idealizadas que 

podem, a partir da vivência do outro, assumir sentidos diversos dos originais na 

medida em que nos modificamos diariamente e nos confrontamos com os outros, 

conforme nos ensinam Jesus, Salgado e Silva: 

 

A convocação de audiências, copartícipes das performances que 
realizamos, é extremamente necessária, pois produz efeitos que 
tangenciam as subjetividades postas em cena e integram um processo 
infindável de construir a si mesmo que recorre prioritariamente aos média 
na contemporaneidade. (JESUS; SALGADO; SILVA, 2014, p. 246). 

 

Pesquisadores contemporâneos entendem que a compreensão de como 

ocorre a performance impõe relevo diante do atual cenário em que a metáfora da 

teatralidade está imbricada no cotidiano social, mormente quando, para além das 

versões físicas, experimenta-se a sensação da onipresença, como nos ensina Sodré 

(2019), que a internet e as mídias sociais oferecem. Destarte, pensar nos atos que 

emergem da performance e suas consequências nas relações humanas, em 

situação de copresença ou não, implica em se ter uma autoconsciência de que todas 

as ações desenvolvidas são realizadas com um propósito específico (AMARAL; 

SOARES; POLIVANOV, 2018). Nas mídias sociais, por sua vez, a apresentação dos 

indivíduos implica nas criações de um perfil específico e atos de interações com os 

demais atores sociais inseridos neste meio. Assim, via de consequência, os agentes 

envolvidos tendem a revelar o que consideram ser seus selves “reais” e, quando 

suas ações online vão na contramão dessa suposta versão idealizada, toda a 

performance é afetada diretamente. Ora, se o sujeito, ao performatizar seu eu, 

busca manter coerência durante a sua encenação, qualquer deslize involuntário 

pode romper com a verossimilhança do papel (CARRERA; POLIVANOV, 2019).  

Dito isto, passemos a compreender como que a performance se desenrola 

nos ambientes de mídias sociais e quais os elementos que fazem dela fazem parte. 

Goffman (1999) nos ensina que as interações sociais estão conexas às percepções 

que os indivíduos têm de si mesmo e de seu interlocutor. Ou seja, para o sociólogo, 

as informações acerca do sujeito impõem relevo na medida em que servem “para 

definir a situação, tornando os outros capazes de conhecer antecipadamente o que 
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ele esperará deles e o que dele podem esperar” (GOFFMAN, 1999, p. 11). Desta 

maneira, a construção de uma identidade é uma obra em constante construção a 

partir dos encontros sociais face a face as quais participa o indivíduo ao longo de 

sua trajetória e colaboram para uma não apenas de si mesmo, mas também de seu 

papel perante seus pares (CARRERA; OLIVEIRA, 2014). Nesse sentido, Goffman 

(1999) argumenta que, face a face, encontramos uma série de indícios capazes de 

transmitir estas informações, tais como conduta, aparência e cenário social. Nesta 

toada, ao apresentar sua fachada a um determinado público, o indivíduo necessita 

considerar o contexto ao qual está inserida a relação e quais informações a 

audiência possui a seu respeito a fim de planejar sua encenação e minimizar as 

falhas de sua circunspecção dramatúrgica (CARRERA; POLIVANOV, 2019). Assim, 

conforme complementa Goffman, a expressividade do sujeito baseia-se em indícios 

que podem ser intencionalmente transmitidos55 ou emitidos tacitamente através das 

ações sintomáticas do sujeito56. O pesquisador explana, ainda, que existe um 

ethos57 para cada ocasião social possui, sendo este criado e performatizado pelos 

próprios indivíduos (GOFFMAN, 1971). Em complemento a este entendimento, o 

sociólogo nos apresenta que a experiência de vida de cada sujeito são produto das 

realidades onde estão inseridos e, a partir destas influências, ocorrem as 

idealizações performáticas (GOFFMAN, 2012). 

Transpondo esse entendimento para um contexto onde a relação ocorre 

mediada por um computador e que envolve um interlocutor humano e um chatbot, 

um agente comunicacional híbrido formado pelas percepções do programador que o 

construiu e dotado de Machine Learning que o permite ampliar seu rol semântico e 

interacional, precisamos entender quais pistas virtuais são deixadas pelo usuário e 

que podem nortear o comportamento do robô de conversação a fim de mais 

adequadamente responder aos estímulos recebidos. Nesta linha, trazemos à baila, 

novamente, o entendimento de Fernanda Bruno (2012) que nos relembra que nossa 

navegação online acaba por fazer emergir “rastros digitais”. Desta forma, 

interessante notar que estes rastros podem ser intencionalmente transmitidos pelos 

usuários, quando preenchem um perfil online e inserem seus dados e características 

pessoais em formulários existentes na rede, ou emitidos através de padrões de 

 
55 Através de símbolos verbais ou afins. 
56 Padrões comportamentais. 
57 Tons específicos de comportamentos indicados para a ocasião social (GOFFMAN, 1971). 
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comportamento na web que podem ser coletados a partir do histórico de navegação 

online. Ou seja, a partir dos dados sobre o usuário disponíveis online e mantidos em 

espécies de armazéns digitais (bancos de dados), pode-se afirmar que os algoritmos 

são uma espécie de curadores de conteúdo que selecionam quais dados são 

relevantes para determinado momento da interação e qual a melhor maneira de 

apresentar essa informação a plateia (HOGAN, 2010). Ademais, o fluxo interacional 

envolvendo os agentes artificialmente inteligentes baseados em Machine Learning, 

de forma análoga ao que acontece com os humanos, permite uma retroalimentação 

de conhecimentos similar ao que Carrera e Oliveira (2014) definiram como 

“influência recíproca”. Assim, uma vez programado para aprender a partir das 

interações vivenciadas, quanto maiores os pontos de contato entre os robôs e o 

público, mais aprimorado e fluido sua linha dialogal pode se tornar. 

Dessa forma, é importante observarmos que capacitar tecnicamente os 

chatbots a fim de que estes possam conhecer o seu interlocutor humano a partir do 

Big Data pode ser útil para definir quais os melhores padrões dialogais a serem 

empregados na interação. Ademais, ao considerarmos o uso de plataforma de 

conversação acoplada em uma mídia social, como ocorre com o Messenger do 

Facebook, torna-se ainda mais fácil obter informações básicas acerca do usuário já 

que é possível acessar diretamente seu perfil na rede social online e, 

consequentemente, identificar seus conteúdos de maior interesse e tendências 

comportamentais sobre diversos assuntos. Desta forma, dados simples, como o 

nome do usuário e gênero ao qual este se identifica, podem ser facilmente coletados 

e empregados durante o diálogo. Informações como estas, básicas e acessíveis, 

mostram-se importante quando pensamos na finalidade de criação de vínculos 

afetivos entre a marca, aqui representada pelo agente virtual, e o consumidor, uma 

vez que, por exemplo, “ser chamado pelo nome traz uma sensação de importância e 

atenção que naturalmente mantêm as pessoas ligadas” (SIGNORETTI, 2019, p. 

132). Utilizar-se dessas estratégias permite a criação de “laços, muitas vezes 

sensíveis, repletos de emoções e afetos, ou seja, de humanidade” (SIGNORETTI, 

2019, p. 132).  Assim, graças a quantidade massiva de informações flutuando na 

internet, antes mesmo de iniciar uma conversa automatizada o agente virtual já tem 

condições de conhecer minimamente o interlocutor humano, desde padrões 

demográficos e linguísticos até traços de sua personalidade, de forma que pode se 

antecipar aos estímulos desse usuário. 
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4.2 REPRESENTANDO A MARCA 

 

Uma vez conhecendo quem é seu companheiro de conversa, o bot precisa 

começar seu trabalho de face, ou seja, Goffman (1999) defende que durante uma 

interação é necessário construir e defender uma fachada que será utilizada durante 

uma determinada interação. Para o pesquisador, fachada é o “equipamento 

expressivo de tipo padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo 

indivíduo durante sua representação” (GOFFMAN, 1999, p. 29). Desta forma, ao 

desenvolver sua performance, o indivíduo assume o papel ao qual pressupõe ser o 

mais adequado para aquela modalidade de interação e para aquele determinado 

público. Há diversas maneiras que o sujeito pode apresentar a si mesmo, mas o 

ambiente online permite um maior controle acerca das impressões que causam aos 

outros quando comparado a interações offline. (SILFVERBERG; LIIKKANEN; 

LAMPINEN, 2011). É exatamente este conjunto de escolhas e o comportamento que 

delas se deriva que constitui o que Goffman conceituou como fachada.  

 

Ao entrar numa situação em que recebe uma fachada para manter, essa 
pessoa assume a responsabilidade de vigiar o fluxo de eventos que passa 
diante dela. Ela precisa garantir que uma ordem expressiva particular seja 
mantida – uma ordem que regula o fluxo de eventos, grandes ou pequenos, 
de forma que qualquer coisa que pareça ser expressada por eles será 
consistente com sua fachada.” (GOFFMAN, 2011, p. 17). 

 

O trabalho de face, portanto, é uma forma de gerenciar as impressões que a 

audiência tem acerca do ator e, no caso dos bots, não teria como ser diferente: 

trabalho de face e a fachada nos ajudam a pensar em como os robôs podem e 

devem se apresentar a diferentes públicos.  (PAEPCKE; TAKAYAMA, 2010). A 

defesa da fachada, por sinal, é o caminho percorrido para alcançar um objetivo final, 

ou seja, trata-se de uma condição de interação e não seu fim. E, assim o sendo, o 

trabalho de face pode ser designado como “as ações tomadas por uma pessoa para 

tornar o que quer que esteja fazendo consistente com a fachada” (GOFFMAN, 2011, 

p. 20). De acordo com os interesses que lhe convém, o indivíduo apresenta sua 

versão de si, sua fachada, aos outros. Por isso que a aparência externa da ação 

ganha destaque nos estudos goffmanianos: apresentar o eu é como aparecemos de 

forma objetiva para os outros e é a partir daí que estes formarão uma opinião sobre 
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nós. Por sua vez, os outros são percebidos ao analisarmos suas qualidades 

objetivas externas e aparência (QI et al., 2018, SILFVERBERG; LIIKKANEN; 

LAMPINEN, 2011). Esta linha de pensamento nos conduz ao que Goffman (1999) 

defende como um trabalho contínuo de expressão do eu, uma vez que a depender 

do contexto interacional, algumas características do sujeito podem vir à tona 

enquanto outras serão propositalmente ocultadas, o que pode gerar tensão entre o 

que o ser deseja e o que a sociedade aceita. Considerando que as normas sociais 

são dinâmicas, há uma influência bilateral que flui de um grupo para o indivíduo e 

deste para o grupo (USKI; LAMPINEN, 2014). Da mesma forma, as pesquisadoras 

Fernanda Carrera e Beatriz Polivanov (2019) nos ensinam que os enunciados 

emitidos pelo sujeito se encontram repletos de significações e aprendizados sociais 

que moldam suas ações. Isto significa dizer que não é necessário verbalizar 

pensamentos para que estes sejam transmitidos e pelo outro captados. Portanto, a 

linguagem corporal integra o rol de ações que colaboram para o trabalho de face.  

Seguindo este fio de raciocínio, conforme já explicado, é sabido que o 

ambiente virtual potencializa a representação de diferentes identidades, uma vez 

que o distanciamento físico entre os interlocutores facilita a ocultação de aspectos 

do eu offline (BULLINGHAM; VASCONCELOS, 2013). De fato, é possível observar 

que a identidade online pode ser mais criativa do que o seu eu offline na medida em 

que a presença nas mídias sociais tente a assumir uma roupagem personalizada a 

um determinado público (QI et al., 2018). Quando se busca parecer autêntico em um 

ambiente de mídia social, necessita-se de um esforço maior do que na interação 

presencial, uma vez que há interferência da mediação tecnológica. Assim, o trabalho 

de face dos perfis online utiliza esses esforços com o fim de equilibrar as 

discrepâncias entre normas sociais e desejos pessoais nos contextos dos SRS a 

partir de algoritmos que buscam abordar o compartilhamento online de uma maneira 

contextualmente sensível. (USKI; LAMPINEN, 2014). Ademais, o gerenciamento da 

auto apresentação nas mídias sociais implica em uma diversidade de estratégias de 

defesa de face. A própria possibilidade que as mídias oferecem no sentido de 

escolher o que revelar, o que omitir e a quem estas configurações de privacidade se 

destinam dentro da gama de seguidores existente conduz os usuários a perpetuar 

inúmeras escolhas para gerenciar como são percebidos por seu público. Assim, o 

trabalho de face nas mídias sociais, chamado por Silfverberg, Liikkanen e Lampinen 

(2011) como trabalho de perfil, diz respeito não apenas a presença de alguém em 
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um SRS, mas também todas as nuances que envolvem seus aspectos psicológicos 

e sociais. Da mesma forma como ocorrem nas relações em copresença, defender 

uma fachada dentro da internet envolve um processo contínuo e norteado não 

apenas pelas interpretações que um indivíduo faz de si mesmo, mas também por 

suas percepções acerca do outro (SILFVERBERG; LIIKKANEN; LAMPINEN, 2011). 

Neste sentido, considerando os ensinamentos de Bullingham e Vasconcelos 

(2013) sobre o assunto, podemos dizer que a presença das marcas em sites de 

redes sociais não implica em uma nova personalidade, mas sim em uma fachada da 

persona que deve existir para além das interações online. Ao tomarmos o Facebook 

como exemplo, uma vez que para que possamos acoplar um chatbot no Messenger 

é necessário, primeiramente, ter um perfil neste site através de uma página 

corporativa, estudos acadêmicos apontam que a maioria dos usuários dessa rede 

pensam externar uma “representação verdadeira” de si, em que pese estarmos aqui 

tratando de uma verdade flexibilizada e negociada a partir dos interesses do sujeito. 

Contudo, há uma parcela de usuários que entende estar retratando uma 

representação parcial de si na medida em que externam apenas algumas de suas 

próprias facetas (POLIVANOV, 2015). Ao gerenciar suas auto apresentações nos 

SRSs, os usuários presumem exibir o que consideram uma versão autêntica de si, 

seja de forma completa ou parcial, como resultado de todo um complexo trabalho de 

face e não como um mero resultado de compartilhamento de sua “verdade” (USKI; 

LAMPINEN, 2014). De qualquer forma, o que nos resta evidente é que a existência 

de um eu online pressupõe a coexistência de um eu offline, ou seja, é apenas uma 

das faces de um prisma identitário amplo e condicionada a outros contextos e esta 

realidade é aplicada não apenas a identidades humanas, mas também a identidades 

corporativas: as personas das marcas.  

Esta realidade factual nos impõe compreender que cada uma das diversas 

faces é ativada perante determinado público “com o objetivo de criar e manter a 

definição de uma situação” (TSEËLON, 1992, p. 116). Neste momento, chamamos à 

baila o conceito goffmaniano de equipe de representação, que nada mais é do que 

um “grupo de indivíduos que cooperem na encenação de uma rotina particular” 

(GOFFMAN, 1999, p. 78). Este conceito merece maior destaque, aqui, porque 

estamos tentando compreender como um ser automatizado pode representar a 

persona de uma corporação e não qualquer ser humano. Desta forma, a fachada a 

ser defendida deriva de uma identidade marca previamente existente. Assim, se 



86 
 

para Goffman (1999) uma única pessoa física é detentora de inúmeras faces que 

são construídas especificamente para determinadas interações, podemos inferir que 

o mesmo ocorre com uma pessoa jurídica, ou seja, com uma organização. Isso 

implica em dizer que a face da marca exposta em um sistema de conversação 

automatizada com seus consumidores poderá ser levemente diversa daquela 

exposta em um ambiente offline para investidores da empresa, por exemplo, mas 

todas as versões precisam ser coerentes entre si e reproduzem o conjunto de 

valores que identificam a marca (CARRERA, 2016). Apesar de serem diferentes, 

nenhuma dessas faces é falsa, mas socialmente definida a partir das interações em 

que está envolvida (PAEPCKE; TAKAYAMA, 2010). Nesse sentido, Goffman (2009) 

nos fala que não se trata de uma questão de falsidade, e sim de máscaras que são 

evocadas a depender da situação social. Portanto, é indispensável que cada 

performance seja construída a fim de ser apresentada aos outros como figuras 

credíveis e autênticas (AMARAL; SOARES; POLIVANOV, 2018). 

Assim, em se tratando de empresas que buscam interagir socialmente com 

seu público em um ambiente online, é necessário perceber que a apresentação da 

persona da marca das redes sociais online implica em numa dependência de outros 

agentes sociais que integram sua equipe na representação (CARRERA; 

POLIVANOV, 2019). Destarte é preciso manter uma simbiose entre os 

administradores do perfil online da marca, os valores institucionais da empresa, suas 

ações de marketing e todo seu corpo técnico de colaboradores num ciclo que 

envolve desde a cadeia produtiva dos produtos até o pós-venda. A interação direta 

com os consumidores é apenas um dos nós de uma teia de “lealdade dramatúrgica” 

e qualquer nó frouxo pode ser faísca para o descrédito da imagem da marca. Assim, 

não basta programar um robô de conversação que emule satisfatoriamente um ser 

humano em contato social, mas ele precisar estar em uníssono com todos os 

demais discursos que dão vida a personalidade da marca. No mundo dos bots que 

representam marcas, evitar a faux pas, ou seja, os atos falhos e as gafes 

embaraçosas que podem pôr por terra o trabalho de face e surgem a partir da falta 

de entendimento do enquadramento social (GOFFMAN, 1999) perpassa a busca por 

evitar-se possíveis falhas na programação algorítmica, que podem inviabilizar o 

prosseguimento do diálogo ou revelar um excesso de mecanicidade do agente 

inteligente, e deságua na coerência da representação da identidade da marca. 
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Complementando suas explanações acerca do trabalho de face, Goffman 

(2012, p.30) também nos alerta que a adequação da performance ao caso concreto 

parte da tentativa de responder ao questionamento: “o que está acontecendo aqui?”. 

É partir da resposta a esta indagação que o ator delimita o plano de ação de sua 

performance, ou seja, ele enquadra sua forma de representar para que se encaixe 

na situação social ao qual está inserido: eis o que Goffman nomeia como frame, ou 

enquadramento, termo que foi traduzido para a língua portuguesa como “quadro”. 

Dessa maneira, há uma premissa de compreensão do mundo que o cerca por parte 

do sujeito e, a partir daí, ele organiza formas de articular a interpretação daquilo que 

acontece. Nesta esteira, o sociólogo expõe sua definição de enquadramento como 

“uma coletividade de definições de situações que governam eventos sociais e nosso 

envolvimento subjetivo neles” (GOFFMAN, 2012, p. 10). Assim, é preciso analisar 

esses quadros a fim de melhor entender o panorama social em que a relação se 

desenvolve de forma que ao enquadrar uma situação ela possui respaldo no mundo 

que a envolve. Enquadrar uma realidade, portanto, consubstancia o ato de 

identificação dos diversos “padrões e sequencias naturais de comportamento que 

ocorrem sempre que pessoas entram na presença imediata de outras” (GOFFMAN, 

2011, p. 10). Destarte, a partir desse conceito goffmaniano, precisamos 

compreender como que é possível fazer um recorte social e situacional que integre 

as interações da marca no ambiente tradicional da rede social Facebook e como 

complementar essas interações a partir do uso de um agente artificialmente 

inteligente de forma harmônica e dentro da circunscrição de repertório do público 

alvo da empresa.  

 

4.3 A CENOGRAFIA NA INTERAÇÃO HUMANO-BOT 

 

Conforme explanamos, considerando a metáfora da teatralidade das 

interações, além de explanar que o palco onde ocorre a performance é o local onde 

a interação se desenvolve, Goffman também explica que a fachada é constituída por 

determinados elementos que, quando analisadas em conjunto, dão vida a 

representação performatizada pelo indivíduo. Estes elementos são o cenário e a 

fachada pessoal. Para o pesquisador, o cenário compreende a “mobília, a 

decoração, a disposição física e outros elementos do pano de fundo que vão 

constituir o cenário e os suportes do placo para o desenrolar da ação humana 
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executada diante, dentro ou acima dele” (GOFFMAN, 1999, p. 29), ou seja, trata-se 

de dar um significado ao espaço e aos objetos com o fulcro de subsidiar as 

representações (CARRERA; POLIVANOV, 2019). O sociólogo ainda adiciona que 

este cenário é fixo geograficamente, de maneira que o ator só pode iniciar sua 

representação quando postos no local adequado e sobre ele é construído toda trama 

interacional do sujeito:   

 

Cenário é o alicerce sobre o qual se estabelece a coerência expressiva do 
ator em sua encenação, sendo produzido, geralmente, através de 
equipamentos fixos que constroem a paisagem na qual se tecerá o 
espetáculo. O cenário, portanto, faz parte dos aspectos cênicos da região 
de fachada, ou seja, aqueles que devem ser arrumados antes da 
representação e que, fora deles, os atores possam despir-se daquela 
performance. Apropriando-se das suas características, “arrumando” o seu 
cenário de acordo com as representações que deseja produzir, o ator pode 
interagir com certa coerência social (CARRERA; OLIVEIRA, 2014, p. 193). 

 

Quando pensamos em uma relação envolvendo bots acoplados à plataforma 

Messenger, podemos inferir que o palco onde se desenrolam as performances é a 

própria rede social que permite a interação instantânea entre o chatbot e os demais 

usuários. Considerando que os elementos cenográficos que amparam a encenação 

subsistem à ausência do performer e integram sua representação mesmo sem sua 

presença, resta evidente que todo o cenário acaba por refletir a personalidade do 

ator e mesmo a maneira com que este acha mais conveniente aparecer (JESUS; 

SALGADO; SILVA, 2014). Nesse sentido, partindo da definição de cenário 

explanada por Goffman, todos os itens de multimídia disponíveis no Facebook são 

potenciais itens cenográficos cuja configuração de uso pode se adequar ao diálogo a 

ser desenvolvido. Assim, fotos, vídeos, áudios, gifs, enquetes, botões, caixas de 

diálogo etc. são objetos cenográficos que ambientam a linha dialogal a ser 

desenvolvida e contribuem para a verossimilhança da performance do agente 

inteligente. Desta maneira, a conversa a ser desenvolvida de forma automatizada 

precisa estar harmonizada com os demais itens interacionais da rede social. A forma 

com que a marca se apresenta no Facebook, portanto, está intimamente ligada com 

o desenrolar da performance desenvolvida pelo bot. 

No que concerne à fachada pessoal, Goffman explana que ela é composta 

pela aparência do ator e sua maneira de agir. Nesse sentido, o sociólogo defende 

que a fachada pessoal se refere ao conjunto de características que têm relação 

direta com o próprio ator e “naturalmente esperamos que o sigam onde quer que vá” 
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(GOFFMAN, 1999, p. 31). Ou seja, quando fala em aparência, Goffman está se 

referindo a características como sexo, idade, raça, aparência, padrões linguísticos, 

dentre outros, ao passo que a “maneira” é, para o sociólogo, a ferramenta que 

permite ao indivíduo transparecer o papel de interação que está a desempenhar. Em 

outras palavras, se o ator age de maneira arrogante, pode estar esperando que o 

interlocutor saiba que é ele próprio, ator, quem começará a interação e dirigirá seu 

curso, diferente da maneira humilde ou escusatória, que indica a predisposição do 

ator em seguir comandos. (GOFFMAN, 1999). Assim, podemos dizer que a fachada 

é o produto da combinação entre os elementos que integram o cenário, a aparência 

do ator e sua maneira de agir e se destina a fazer com que a plateia creia na 

representação em andamento. Conforme Carrera e Polivanov (2019) nos explicam, 

a capacidade do ator em gerenciar o que deve ser revelado ao expectador é o que 

separa a manutenção da fachada da sua destruição. Para estas pesquisadoras, 

esse gerenciamento está ligado ao quanto a plateia sabe acerca do ator que 

representa a si na interação. 

Por estarmos diante de uma entidade que representa a empresa, a fachada 

pessoal de um bot deve refletir os valores e intenções da marca bem como deve ser 

capaz de dialogar satisfatoriamente com seu público alvo. Assim, se uma empresa 

tem como carteira de clientes adolescentes e jovens adultos, seu robô de 

conversação deve refletir uma personalidade de marca que seja igualmente jovem e 

que esteja apta a conversar com os consumidores da empresa, o que inclui, hábitos 

de consumo, tendências comportamentais e linguagem específica deste nicho. A 

partir dessas características do público é que se pode pensar em delimitar qual 

sexo, idade, profissão e outros itens que irão compor a aparência do robô de 

conversação, como a estética da suas fotos e os gifs que utiliza, por exemplo, bem 

como qual será sua maneira predominante de interagir e como podemos 

adequadamente empregar o processamento da linguagem natural.  

Uma vez definido qual seu papel, Goffman (1999) explica que o indivíduo 

precisa se comportar de forma a não contradizer a mensagem que deseja passar. 

Em outras palavras, cabe ao ator agir de forma que emita sinais capazes de 

acentuar e de configurar os fatos que corroboram para dar verossimilhança ao seu 

papel, “pois se a atividade do indivíduo tem de tornar-se significativa para os outros, 

ele precisa mobilizá-la de modo tal que expresse, durante a interação, o que ele 

precisa transmitir” (GOFFMAN, 1999, p. 36). Como exemplo, o sociólogo cita um 
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árbitro de beisebol que, para passar confiança acerca de seu julgamento, precisa 

abster-se do momento de pensamento que lhe concede a certeza da decisão. No 

que concerne a organizações, Goffman (1999) explana que é natural que elas 

convoquem um especialista em determinado assunto para que este tenha foco em 

expressar o significado da tarefa e não gastará energia tentando desempenhar o 

papel, já que o domina naturalmente. Nesta linha, se o objetivo do bot é humanizar a 

marca, além dos valores da empresa ele deve também possuir antropomorfismos 

condizentes com o comportamento de uma pessoa interagindo em um aplicativo de 

troca de mensagens. Aqui, o antropomorfismo inclui a atribuição de características 

humanas, cognitivas ou emocionais, a algo com o escopo de racionalizar o 

comportamento de um robô durante um diálogo online (DUFFY, 2003). Por exemplo: 

o pronto atendimento em responder a um estímulo sempre que convocado não nos 

parece um comportamento natural. Durante o dia-a-dia, nem sempre estamos com a 

tela de conversa aberta esperando sermos interpelados por nossos interlocutores 

durante as 24 horas do dia. Na pesquisa aqui desenvolvida, temos o escopo de 

identificar quais as maneiras e quais as realizações dramáticas performatizadas por 

chatbots publicitários são sensíveis ao interlocutor humano. Buscamos compreender 

quais comportamentos representados durante a interação auxiliam na manutenção 

da fachada “humana” do robô e quais que revelam sua mecanicidade. Falaremos 

mais sobre isso no capítulo 5. 

Nos estudos sociais em comento, convém ressaltarmos que as interações 

humanas presumem uma socialização da representação na medida em que esta é 

“moldada e modificada para se ajustar à compreensão e às expectativas da 

sociedade em que é apresentada” (GOFFMAN, 1999, p. 40). Nesse sentido, Erving 

Goffman (1999) defende que o desempenho do ator incorpora, durante uma 

determinada relação social, valores reconhecidos pela sociedade, o que 

consubstancia um movimento de idealização de si. Via de consequência, para ele, 

terá que haver um esforço por parte do indivíduo para ocultar as características que 

não sejam condizentes com o papel ao qual se propõe apresentar, como o lucro 

obtido por atividades as quais não deseja revelar ao seu público, como erros e 

enganos que são corrigidos antes da representação58 ou mesmo a cadeia de 

produção que precede ao produto final comercializado (GOFFMAN, 1999). Nesse 

 
58 Goffman (1999) chama essa característica de “impressão de infalibilidade” 
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sentido, quando o sociólogo defende que as fachadas do indivíduo e dos demais 

sujeitos emergem da mesma fonte, qual seja “as regras do grupo e a definição da 

situação que determinam quantos sentimentos devemos ter pela fachada e como 

esses sentimentos devem ser distribuídos pelas fachadas envolvidas” (GOFFMAN, 

1999, p. 14), devemos ter clareza de que o meio social ao quais os atores estão 

inseridos são variáveis relevantes da equação interacionista. Assim, ao pensamos 

na personalidade da marca, devemos ter em mente que ela está em constante 

construção a partir de suas experiências sociais com outros indivíduos, assim como 

ocorre com as pessoas: 

 

Perceber a construção da identidade marcária a partir da noção de self sob 
o ponto de vista da psicologia social é, assim, uma tentativa de dar conta 
das diversas fontes para a construção da marca como sujeito das suas 
interações. Ou seja, o ideal da identidade peca por não considerar a marca 
como um ator social que constrói a si pelo contato com os outros, assim 
como ocorre com os indivíduos (CARRERA, 2016, p. 260). 

 

No caso do uso de tecnologias dotadas de Machine Learning, essa 

capacidade de aprendizado a partir da socialização pode ser ainda mais relevante e 

gerar dados robustos acerca dos hábitos de consumo dos consumidores que 

interagem com esses bots. Ademais, quando pensamos em bots publicitários, 

precisamos entender quais os objetivos da campanha ao qual eles estão inseridos 

para que possamos incluir em sua programação dados relevantes que compõem a 

trama publicitária e que podem ser relevantes durante a interação com o 

consumidor. Isto porque os robôs de conversação são uma janela que expõe a 

fachada mais conveniente da persona da marca para uma determinada interação, ou 

seja, é possível que sejam construídos mais de um software de conversas 

automatizadas para aplicabilidades diferentes e, para cada uma delas, uma fachada 

se revela, similar ao que acontece nas relação face a face propostas por Goffman. 

Dessa forma, convém idealizar o comportamento desse bot de modo a adequá-lo ao 

público alvo ao qual se destina mediante a finalidade para qual foi construído.  

Nesta linha de raciocínio, um dos desafios que envolve a idealização da 

fachada que represente uma marca diz respeito ao uso apropriado da linguagem no 

sentido de que o conteúdo da mensagem seja compatível com o repertório do 

público e, também, capaz de prender sua atenção (SANTOS; URBINATI; SANTOS, 

2015). De forma contínua, também precisa-se pensar em quais estratégias serão 
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utilizadas quando houver falhas no algoritmo como, por exemplo, quando não 

houver, dentro da programação padrão, respostas cabíveis ao estímulo aviltado pelo 

interlocutor humano. Caberá ao bot expressar seu desconhecimento sobre o tópico? 

Deverá a máquina inserir outro tópico de assunto para fugir da resposta que não 

possui? O comportamento da máquina em situações como estas deve ser planejado 

de forma a não macular a representação em desenvolvimento e não derrubar o 

trabalho de face idealizado pela marca. 

Outro detalhe que impomos relevo diz respeito ao entendimento o qual nos 

recorda que ao construir uma campanha, seja para publicidade ou, principalmente, 

para propaganda59 (que agrega conteúdos informacionais), é preciso que as peças 

convidem o receptor a uma discussão. Assim, é preciso que os profissionais que 

idealizem essas peças insiram nelas dados que façam parte do rol de 

conhecimentos de determinado público (SANTOS; URBINATI; SANTOS, 2015). 

Dessa forma, ao utilizar chatbots como peças que integram uma campanha, o 

modus operandi é o mesmo: na codificação do software, precisamos considerar a 

inserção de elementos que reverberem os atributos que integram não apenas a 

identidade da marca, mas também dados de campanha que dialoguem com o 

público alvo e que façam parte de seu repertório. É precisamente por isso que 

precisamos idealizar a melhor fachada para determinada campanha a fim de 

expormos a persona da marca de modo envolvente e mercadologicamente eficaz, 

inclusive através dos robôs de conversação.  

 

4.4 DO BACK END AO FRONTSTAGE 

 

Um robô de conversação disposto a dialogar por várias horas com um 

interlocutor humano, além da necessidade de manter sua atenção e interesse, 

precisa ter coerência narrativa a fim de que a representação ao qual se propõe não 

caia por terra. Isso significa dizer que deve haver uma coerência entre a mensagem 

que se quer transmitir e modo com que essa transmissão ocorrerá durante toda a 

interação humano-máquina. Afinal, ao lidarmos com um público exigente, não 

podemos olvidar que ele tem uma tendência natural a “precipitar-se sobre defeitos 

 
59 Diferente da publicidade, cujo foco é a venda de um produto ou serviço, a propaganda visa 
reverberar uma a uma ideia (SANT’ANNA; ROCHA; GARCIA, 2015) 
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insignificantes como sinal de que o espetáculo inteiro é falso” (GOFFMAN, 1999, p. 

54). Desta maneira, convém pensar estrategicamente se realmente é interessante 

ocultar do público que uma determinada interação está sendo conduzida por um 

computador e não por um funcionário da empresa. Caso opte-se por simular 

integralmente um ser-humano, toda a representação precisa ser suficientemente 

robusta para manter a fachada ao que se propõe.  

A fim de auxiliar nessa indagação, buscamos amparo nos conceitos de 

Goffman acerca das regiões que moldam a manifestação do interlocutor: região de 

fachada (frontstage) e bastidores (backstage). A primeira diz respeito ao local onde a 

performance principal se desenrola, ou seja, é aquilo que o público vê. Já a segunda 

concerne a uma região oculta ao olhar do expectador e onde o indivíduo pode 

despir-se do papel desempenhado no palco, preparar os itens que integrarão a 

performance futura para sua audiência, conspirar com outros membros da equipe ou 

mesmo descansar em um ambiente privado (GOFFMAN, 1999). Entretanto, quando 

lidamos com pessoas, não há uma distinção clara entre essas duas regiões, sempre 

há uma representação a desenrolar-se, mas para públicos diferentes e em papéis 

distintos. Ademais, a mesma área pode ser simultaneamente a região de fachada de 

uma performance e os bastidores de outra (GOFFMAN, 1999). Nesta toada, ao 

aplicar a teoria da teatralidade em interações mediadas, Meyrowitz (1985), entende 

que a mediação pode acabar revelando certos comportamentos a públicos não 

intencionais. Para ele, além dos bastidores e da região de fachada, haveria uma 

terceira região intermediária.  

Antes de adentrarmos especificamente na questão sobre bastidores e região 

de fachada nos chatbots, precisamos esclarecer dois pontos acerca da aplicação 

destes conceitos: 1) a aplicação no contexto mediado das redes sociais, 

amplamente estudado pela academia; e 2) a aplicação destes conceitos em termos 

de programação dos robôs de conversação. No que diz respeito ao primeiro ponto, 

ressaltamos que nas redes sociais online, conforme já explicamos, os usuários 

possuem a tendência de ocultar certas características suas, físicas ou psicológicas, 

no anseio de expor uma versão idealizada de si mesma. Quando se deparam com 

situações em que se desnuda a discrepância entre estas versões de si há um 

rompimento no trabalho de face. Trazendo o conceito de bastidores à baila, isso 

significa dizer que antes de apresentar suas personas à audiência, é preciso que 

haja uma cuidadosa preparação de bastidores. (SILFVERBERG; LIIKKANEN; 
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LAMPINEN, 2011). Nesta toada, ao tratarmos de manifestação de persona no 

ambiente online, as regras aplicáveis aos indivíduos se estendem às corporações: o 

trabalho de bastidores envolve coerência do discurso da marca nos ambientes 

online e offline. E mais, a personalidade do chatbot que ganha vida através do 

Messenger está intimamente ligada a persona manifestada na rede social online 

como um todo. Portanto, essas três versões empresariais precisam cantar em 

uníssona: a offline (que engloba toda cadeia de consumo, desde os valores 

empresariais, passando pela produção dos produtos e desaguando no pós-venda), 

online a que interage com o público através do Facebook (cujo perfil geralmente é 

gerenciado por uma pessoa que presta serviços à empresa) e a online que interage 

com o público através de um chatbot.  A falha em qualquer um desses pontos faz 

cair por terra o trabalho de face do bot. 

No que tange ao segundo ponto, precisamos compreender que quando 

pensamos em redes sociais online, mormente o Facebook, notamos que há filtros 

que permitem escolher o grupo de pessoas que podem acessar determinas 

informações acerca do perfil de usuário. Alguns dados, por exemplo, são acessíveis 

a todos os usuários da rede (modo público). Outros, por sua vez, são restritos 

apenas a rede de amigos do usuário. Estamos tratando aqui, obviamente, da 

usabilidade superficial da rede e não os dados que englobam o Big Data e que são 

acessíveis via algoritmos específicos que mineram informações acerca dos 

indivíduos. Estes filtros, ao contrário do que possa parecer em primeiro momento, 

não constituem os bastidores da performance que ali se desenrola. Pelo contrário: 

são encenações destinadas e um público específico e previamente escolhido. 

Assim, “existe um terceiro (servidores do Facebook) que sabe quem é considerado 

um membro da audiência apropriado para esse conteúdo e quem não é” (HOGAN, 

2010, p. 380).  

Ademais, a suposta privacidade que as mídias sociais oferecem, conforme 

Lewis, Kaufman e Christakis (2008) sugerem, permite que algumas pessoas abram 

a cortina e permitam que a audiência veja seus gostos. Contudo, para estes 

pesquisadores, gostos não integram o conteúdo de bastidor, e sim de fachada: 

alguns elementos são pinçados cuidadosamente e postos para apreciação. A 

escolha do que encenar e para quem encenar são a razão para tornar o perfil menos 

privado ou mais privado. Já em termos de programação de softwares, por sua vez, 

encontramos conceitos similares: enquanto o front end concerne a usabilidade do 
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programa, ou seja, a interação direta com o usuário, o back end diz respeito a parte 

oculta da aplicação, seus mecanismos de funcionamento o qual o usuário final não 

tem contato, mas que são essenciais para o funcionamento da plataforma (COSTA, 

2015).  

Em analogia à teatralidade, no back end encontramos os bastidores da peça 

que se desenrola no front end: é o local em que encontramos as engrenagens da 

aplicação que interage diretamente com o usuário. Por isso, é importante que o 

programador também se preocupe não apenas com o fazer funcionar tecnicamente 

o programa computacional, mas com a experiência do usuário. Dito isso, fica fácil 

correlacionarmos a tecnologia do Chatbot às regiões de interação proposta por 

Goffman: o back end, onde encontramos a programação e as linhas de código do 

software, é nosso bastidor e o front end, onde ocorre a interação com o usuário final 

e a qual se destacam itens como aparência da aplicação, cores e design gráfico é 

nossa região de fachada. Dito isto, lembramos da importância de não transparecer 

para a audiência toda a complexidade de ações que se desenrola nos bastidores ou, 

nas palavras do sociólogo, “o controle dos bastidores desempenha papel 

significativo no processo de ‘controle de trabalho’, pelo qual os indivíduos tentem se 

premunir contra as exigências deterministas que os cercam” (GOFFMAN, 1999, p. 

108). Assim, da mesma forma que os bastidores são a base que subsidia a 

performance do palco, observamos que o back end de programação se revela como 

o frontstage (região de fachada) goffmaniano da interação.  

Isto posto, diferente do que observamos nas interações mediadas pelas 

mídias sociais em sua forma pura, ao utilizarmos chatbots para interagir com 

usuários precisamos ter um olhar especialmente dedicado a programação dos 

agentes artificialmente inteligentes que formularão perguntas e respostas aos 

indivíduos. Portanto, além de buscar no próprio perfil do interlocutor informações 

relevantes acerca de sua identificação e personalidade, o que pode contribuir para 

criar laços de intimidade e empatia, outros padrões comportamentais que envolvem 

a interação via aplicativos de conversa instantânea precisam ser considerados, 

inclusive no que concerne ao imediatismo, ou não, das respostas. Ademais, eventual 

não compreensão dos estímulos ou sua interpretação equivocada pode gerar 

desconforto ou quebra da interação, além de prejudicar o trabalho de face da 

persona. Portanto, pensar em formas de lidar com a quebra dialogal precisa ser 

planejada e isso está inserido dentro do trabalho de bastidores previsto por Goffman. 
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4.5 ESTRANHAMENTO 

 

O panorama que desenhamos até o momento visa nortear o processo de 

compreensão dos processos interacionais que podem contribuir para a melhor 

simulação de um interlocutor humano por parte de um aplicativo de mensagem 

automatizada. De fato, a humanização do agente inteligente pode contribuir para a 

representação da persona da marca e suas estratégias de fortalecimento de vínculo. 

Agentes artificialmente inteligentes podem ser avaliados de forma positiva pelos 

usuários na medida em que exibem qualidades humanas. Visando compreender 

como melhor desenvolver uma interação humano-chatbot, os pesquisadores 

Holtgraves et al. (2007) observaram que durante esse tipo de relacionamento, os 

usuários analisaram os robôs de conversação a partir de 05 dimensões: emergência 

(extroversão), neuroticismo (estabilidade emocional), simpatia, consciência e 

abertura à experiência (criatividade intelectual). Para eles, trabalhar em cima destas 

características pode fazer emergir um modelo razoável para as interações humano-

bot. Esta pesquisa pode balizar nossa busca por compreender como construir robôs 

que melhor emulem seres humanos e que possam também servir às marcas de 

maneira a externar sua persona e fortalecer o vínculo com seus consumidores. 

Na verdade, ao tentar analisar quão confortável pode ser uma conversa que 

contenha um robô em polo interativo, entendemos haver uma linha tênue que separa 

a avaliação positiva da estranheza. Pesquisas acadêmicas apontaram que um bot 

extremamente humano presume uma clara queda em suas avaliações positivas 

(DAUTENHAHN; OGDEN; QUICK, 2001). Assim, precisamos entender até que 

ponto é possível humanizar um chatbot de forma que ele cumpra sua função 

mercadológica e que não cause repulsa no consumidor. Dessa maneira, 

considerando que os seres humanos são essencialmente interacionais, ou seja, seu 

desenvolvimento está ligado à interação sócio física constante com seus pares e 

contínua interação sensório-motora com o ambiente material, os estudos 

interacionistas contribuem com uma base experimental sólida para o 

desenvolvimento robôs aptos a humanizar corporações (LAPAIRE, 2018). Nesse 

sentido, o estudo da teatralidade de Goffman se mostra, a nosso ver, aplicável e útil 

para a compreensão da manifestação do eu no ambiente online. Em assim sendo, 
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com fulcro nos conceitos goffmanianos que aqui tratamos, passemos a análise de 

alguns chatbots que representam empresas a fim de compreender como podemos 

utilizar essa tecnologia para fortalecer o vínculo marca-consumidor 

 

4.6 QUADRO RESUMO 

 

Considerando o apresentado e discutido no presente capítulo, concluímos 

que, neste momento, precisamos analisar a manifestação da marca no ambiente 

online através do uso de robôs de conversação sob o prisma de três grandes 

grupos: comportamento humanizado, manifestação da persona propriamente dito e 

itens de programação do software. Para tanto, resumimos o exposto no seguinte 

quadro-resumo (Tabela 1): 

 

A) Comportamento humanizado 
 
Item a ser analisado Correspondente Goffmaniano 
Presença Presença face a face 

Processamento da Linguagem Natural 

Realização dramática 
Fachada 
Lealdade dramatúrgica 
Maneira 
Enquadramento  

Tempo de resposta 

Realização dramática 
Fachada 
Lealdade dramatúrgica 
Cenografia 

Aparência (gênero, idade, naturalidade) Fachada | Aparência 
Maneira Fachada | Maneira 

 

B) Manifestação da Persona 
 

Item a ser analisado Correspondente Goffmaniano 
Existência de uma persona Fachada 
Identificação do interlocutor artificialmente 
inteligente 

Fachada 

Confiabilidade da representação imagética da 
marca 

Realização dramática 
Fachada 
Lealdade dramatúrgica 

Correspondência da imagem do bot com a 
imagem da marca 

Realização dramática 
Fachada 
Lealdade dramatúrgica 
Equipe de representação 
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Enquadramento 
 

C) Programação 
Item a ser analisado Correspondente Goffmaniano 

Informações acerca do usuário (identificação 
do interlocutor humano) 

Realização dramática 
Fachada 
Lealdade dramatúrgica 
Bastidores 

Elementos de mídia utilizados Cenário 

Capacidade de compreensão aos estímulos Bastidores 

Capacidade de adaptação quando verificada a 
não compreensão aos estímulos 

Bastidores 
Faux pas 

Tabela 1: Resumo das categorias goffmanianas a serem aplicadas aos chatbots. Fonte: o autor 

 

Diante deste cenário, vejamos como os temas abordados até aqui se 

manifestam em diferentes chatbots usados para fins publicitários por marcas 

distintas na plataforma Messenger do Facebook.  
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5. TEATRALIZANDO O BOT NA VIDA COTIDIANA 

 

“As coisas são o que parecem ser.” (Erving Goffman). 

 

A fim de melhor compreender as três dimensões descritas no ponto 4.6 deste 

trabalho, selecionamos três chatbots em funcionamento durante o primeiro semestre 

de 2020 na plataforma Messenger para que possamos analisá-los à luz do 

arcabouço teórico que baliza a pesquisa em pauta. Metodologicamente, esses robôs 

de conversação foram pinçados a partir de uma pesquisa exploratória realizada na 

mídia social Facebook, realizada entre os meses de janeiro e março de 2020, que 

teve como foco identificar quais as grandes marcas em atividade no Brasil possuem 

softwares de conversas automatizadas acopladas a seus perfis autenticados no 

Messenger voltados ao público brasileiro, ou seja, que sejam baseados na língua 

portuguesa, dentre diversos segmentos de mercado. Nesta primeira fase, 

identificamos que dentre as 46 marcas analisadas aleatoriamente de forma 

exploratória (Tabela 2), 32,6% delas utilizavam algum software de conversação 

automatizada para interações com seu público dentro da mídia social 

Facebook/Messenger o seguinte cenário: 

 

Nicho de negócio Marca Link Messenger Chatbot 

Vestuário 

Riachuelo m.me/Lojas.Riachuelo 

Sem bots ativos 
Renner m.me/LojasRenner 

Zara m.me/Zara 

C&A m.me/ceaBrasil 

Marisa m.me/voudemarisa SAC 

Telefonia 

TIM m.me/timbrasil Sem bots ativos 

Oi m.me/OiOficial 

SAC Vivo m.me/vivo 

Claro m.me/clarobrasil 

Bancos 

Caixa Econômica 
Federal 

m.me/caixa Sem bots ativos 

Banco Inter m.me/bancointer  

Nu Bank m.me/nubank  

Santander m.me/santanderbrasil  

Banco Original m.me/BancoOriginal 
SAC 

Banco do Brasil m.me/bancodobrasil 
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Bradesco m.me/bradesco 

Decoração 

Tok Stok m.me/tokstok 

Sem bots ativos Etna m.me/etnaoficial 

Camicado m.me/camicado 

Mobly m.me/MoblyBR SAC 

Bebidas 

Stella Artois m.me/StellaArtoisBrasil 

Sem bots ativos 

Bohemia m.me/CervejariaBohemia 

Budweiser m.me/BudweiserBrasil 

Skol m.me/skol 

Pepsi m.me/PepsiBrasil 

Guaraná 
Antártica 

m.me/GuaranaAntarctica 

Fanta m.me/fantabrazil 

Sprite Sem Messenger ativo 

Heineken m.me/heinekenbrasil 

Coca-Cola m.me/cocacolabr SAC 

Varejo 

Submarino m.me/submarino 
Sem bots ativos 

Ricardo Eletro m.me/RicardoEletro 

Americanas m.me/americanascom 

SAC Magazine Luiza m.me/magazineluiza 

Casas Bahia m.me/CasasBahia 

Beleza 

Avon m.me/avonbr 

Sem bots ativos 

Quem disse, 
Berenice? 

m.me/quemdisseberenice 

Seda m.me/Seda 

TRESemmé m.me/tresemmebr 

Pantene m.me/pantenebrasil 

O Boticário m.me/oboticario 

Dove m.me/DoveBr 
SAC 

Natura m.me/naturabroficial 

Organizações 

Projeto Caretas m.me/ProjetoCaretas 

Fabi Grossi: 
campanha 
baseado em 
storytelling 

Nossas 
(laboratório de 

ativismos) 
m.me/beta.feminista 

Beta: push de 
notícias  

Tabela 2: Análise de uso de chatbots por marcas em atividade no Brasil entre janeiro e março de 
2020. Fonte: o autor 
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Após este mapeamento exploratório realizado a partir das páginas de marcas 

conhecidas no ambiente do Facebook, observamos que a amostragem revelou a 

existência de três grandes grupos temáticos de softwares de conversas 

automatizadas majoritariamente utilizados: um que envolve campanhas sociais 

(5,88%), outro focado em distribuição de conteúdo (5,88%) e outro de serviços 

básicos de atendimento ao consumidor (SAC), este último sendo a modalidade mais 

adotada no período selecionado (88,24%). Considerando que, em termos de 

finalidade, todos os bots ativos categorizados na modalidade SAC são bem 

semelhantes tecnicamente entre si, optamos por escolher o chatbot 

operacionalizado pela marca Americanas.com por observamos nele a ocorrência de 

rupturas performáticas que merecem ser debatidas à luz de seus efeitos sobre a 

relação marca-cliente. Além deste chatbot, também selecionamos as duas 

campanhas sociais em veiculação, Projeto Caretas e Nossas, uma vez que, 

conforme será explanado mais a frente, estas possuem modus operandi bem 

diferentes entre si e entre os majoritários robôs de SAC.  

Nesse sentido, para que pudéssemos explorar a possibilidade da aplicação 

dos conceitos goffmanianos aos bots, optamos por utilizar uma abordagem empírica 

a partir das interações que realizamos com os softwares selecionados durante o 

primeiro trimestre de 2020. Assim, após coleta das respostas dos robôs aos 

estímulos realizados pela pesquisadora em março de 2018 e em março de 2020, 

compilamos os resultados e os interpretamos a partir das teorias goffmanianas. Para 

facilitar a compreensão, optamos por não separar resultado e análise em tópicos 

distintos, e sim paulatinamente comentar ponto a ponto na medida em que 

analisamos os resultados coletados. Da mesma forma, para que fosse possível fazer 

uma correlação entre a suposta persona emergente da IA de cada uma dos bots 

analisados com a suposta persona manifestada, ou não, nas demais ferramentas 

interativas oferecidas pelo Facebook, também analisamos de forma assistemática e 

qualitativa o feed das páginas das marcas no período em que as interações com os 

robôs ocorreram. Esta análise de posts e interações das marcas com o público em 

suas postagens é relevante para entender se há convergência entre interações das 

organizações quando perpetradas por um colaborador humano em contraste com a 

Inteligência Artificial.  
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Ademais, em que pese termos planejado, inicialmente, apresentar esses 

robôs selecionados a uma amostra de usuários a fim de obter suas impressões 

sobre a interação humano-máquina, a pandemia da COVID-19 acabou por 

inviabilizar esta etapa. Portanto, acabamos por analisar as interações emergentes 

destes robôs apenas sob o olhar dos pesquisadores, já que utilizar esta tecnologia 

com pessoas integrantes de diversos grupos socioeconômicos implicaria em contato 

presencial com os entrevistados, o que era inviável dada a situação de isolamento 

social imposta no primeiro semestre de 2020. 

Assim, sob a ótica pragmática da comunicação, a qual tem foco menor “no 

emissor e no receptor do discurso e se interessa pela relação que une os diferentes 

interlocutores e pela coprodução de sentidos em uma situação comunicacional” 

(PETTERS, 2019, p. 257), buscamos compreender se as IAs analisadas são 

capazes de transcender a relação comunicacional pura e estabelecer minimamente 

um vínculo com o público das marcas. Assim, antes de falarmos sobre o papel dos 

chatbots nas relações entre as empresas e o público, apresentaremos brevemente a 

forma como as marcas selecionadas se manifestam na plataforma Facebook a fim 

de comparar estas manifestações com as IAs que representam estas mesmas 

marcas. 

Para a análise, balizados pelos estudos goffmanianos, organizamos nossa 

explanação a partir da cronologia da produção e veiculação de uma peça teatral. 

Começaremos, portanto, com os atos preparatórios que envolvem o trabalho de 

bastidor, a preparação cênica e o enquadramento da performance. Após, 

seguiremos assistindo e esmiuçando à peça a fim de identificar detalhes da 

representação dramatúrgica propriamente dita, tais como a presença de palco, a 

fachada performatizada, a realização dramática, a lealdade dramatúrgica e as 

possíveis rupturas performática que possam ocorrer ao longo da encenação. Por 

fim, como a audiência que digere a história assistida no palco, refletiremos sobre os 

reflexos da performance no vínculo entre as marcas detentoras dos bots e seus 

clientes. 

 

5.1 AMERICANAS.COM 
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A primeira performance que descreveremos foi protagonizada pela Amora, 

atendente virtual da marca Americanas.com na plataforma Messenger. Propondo-se 

a ajudar o consumidor de maneira genérica, sem apontar nenhuma especificidade, a 

bot permite que o consumidor escrever livremente seu questionamento na janela 

dialogal. Já na fanpage principal da marca na mídia social Facebook, os dados 

disponibilizados na própria página Americanas.com60 informam que a criação de seu 

perfil online ocorreu em 15 de novembro de 2016 e está registrado como 

pertencente a empresa B2W Companhia Digital.  Dentre os administradores, 50 

estão localizados no Brasil, 02 em Singapura e 01 na Suíça (Figura 1). Até março de 

2020 contava com aproximadamente 08 milhões de seguidores e, em sua descrição, 

a marca informa: “Fique por dentro das novidades, lançamentos, promoções 

exclusivas, além de dicas sobre nossos produtos e serviços!” (AMERICANAS.COM, 

2020).  

 

 

Figura 1: dados da página "Americanas.com" no Facebook. Fonte: Facebook 

 

 
60https://www.facebook.com/americanascom/ 
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No histórico de postagens, a marca utiliza a plataforma para divulgação da 

marca de múltiplas maneiras, como alerta de produtos e promoções, dicas e 

sugestões correlatos ao nicho de negócio da empresa e posts de engajamento 

(Figura 2). Além de planejamento multifacetado, a empresa posta com alta frequência, 

obtendo uma média de 48 postagens de imagens e 5 de vídeos por mês durante o 

período compreendido entre março de 2019 a março de 2020. No recorte de tempo 

analisado, as publicações seguiram uma identidade visual padronizada, com ênfase 

nas cores oficiais da marca e mesma tipografia. No que tange às interações com os 

clientes, a forma de se comunicar com o público também mostrou-se seguir um 

padrão pré-determinado, sendo notado que nas vezes em que a marca se 

autorreferencia, ela se utiliza da concordância verbal, nominal e pronominal baseada 

na primeira pessoa do plural, sempre com uma roupagem coletiva e não de 

personalidade única (Figura 3). Essa marcação linguística demonstra, em primeiro 

momento, a ausência de uma persona de marca única e definida. 

 

Figura 2: postagens de março de 2020. Fonte: Facebook 
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Figura 3: interações da marca em postagens. Fonte: Facebook 

 

No que concerne a ferramenta Messenger, a Americanas.com optou por 

disponibilizar um sistema automatizado de atendimento ao consumidor (SAC). 

Considerando esta forma de apresentar-se online, optamos por analisar o bot das 

Americanas a fim de compreender se a forma com que a marca interage com seus 

clientes no feed de sua página possui correlação com a Amora, sua assistente 

virtual. Assim, baseado no quadro-resumo exposto no item 4.6 deste trabalho, 

analisemos o software sob a ótica dos conceitos goffmanianos da representação do 

eu. 

 

5.1.1 Preparando a performance 

 

Conforme já explanado em outros momentos, a utilização de chatbots para a 

viabilização de um sistema de atendimento ao consumidor vem sendo amplamente 

utilizado pelas corporações como alternativa a necessidade de haver canal de 

comunicação empresa-consumidor ativo vinte e quatro horas por dia e sete dias por 

semana sem que seja necessário utilizar-se de colaboradores para esta função. 

Além de custos, o sistema ainda blindaria a corporação da subjetividade inerente a 

cada empregado e facilitaria a padronização das formas de atendimento. Este foi o 
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principal uso desta tecnologia para fins comunicacionais dentro de um processo 

mercadológico até o final da segunda década do presente século. Desta forma, não 

havia como nos furtarmos a analisar um bot com esta finalidade e entender se 

ocorre um processo maior ou menor de antropomorfização e de exposição de 

persona de marca em comparação com outros tipos de robôs de conversação.  

A princípio, ao disponibilizar um canal de comunicação com vistas a sanar 

dúvidas ou receber sugestões de seus consumidores, parte-se da premissa que 

aquele atendente (humano ou virtual) possui capacidade de resolver os 

questionamentos mais frequentes que surgem a partir das relações de consumo que 

envolve a marca. Neste sentido, mesmo ciente desde o início que o Messenger da 

loja é operado pela Amora, a assistente virtual da Americanas.com, ao iniciarmos 

um fluxo conversacional com ela esperamos que a mesma seja capaz, 

minimamente, de compreender e responder satisfatoriamente a perguntas simples, 

como lojas próximas, prazo de entregas do serviço de e-commerce e promoções 

vigentes. Portanto, além de trabalhar uma fachada antropomórfica que visa emular 

uma pessoa, a Amora também precisa trabalhar uma segunda face que corresponde 

a de uma atendente das lojas Americas.com capaz de solucionar possíveis 

problemas surgidos durante o processo de compra. Dito isto, vejamos quais 

aspectos visíveis das relações sociais estão presentes neste chatbot e se há um 

aprimoramento do vínculo com a marca e seus consumidores a partir deste serviço. 

Antes de compreender como a Amora visa emular um atendente das 

Americanas.com, olhemos para a forma com que o bot foi programado a fim de 

entender o trabalho de bastidor realizado a partir das informações coletadas acerca 

do usuário e a construção do cenário que ambientará a interação a partir dos 

elementos de mídia oferecidos pela plataforma. Dessa maneira, ao tentarmos 

compreender elementos que envolvem o código de programação do bot a partir da 

sua usabilidade, veremos como ocorreram os atos preparatórios que antecedem a 

estreia teatral.  

Primeiramente, é natural que antes de estrear um espetáculo seus produtores 

tenham clareza do público ao qual pretendem atingir. No caso da Amora, este 

público são clientes da marca que esteja apresentando alguma dificuldade durante o 

processo de compra de produtos oferecidos pelas Americanas.com. Desta maneira, 

convém saber ao menos com qual cliente ela está interagindo naquele momento a 

fim de oferecer um serviço de atendimento mais personalizado. Nesse sentido, em 
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relação a coleta e uso de informações oriundas do Big Data, não há indícios de que 

o bot esteja acessando as informações disponibilizadas na própria página do usuário 

como forma de aproximação empática. Amora sequer chama o consumidor pelo 

nome (Figura 4), em que pese ser tecnicamente fácil programar tal ação.   

Similar ao que observamos em outros chatbots, como será abordado mais a 

frente, o fato de não existir uma demonstração clara acerca da captura de 

informações não significa que não a haja. Considerando o objetivo de ser um 

programa de atendimento ao consumidor, é interessante que haja a compilação das 

indagações mais questionadas ou dos problemas mais relatados pelos usuários 

além, obviamente, de dados sobre idade, sexo, localização, entre outros. 

Tecnicamente, é perfeitamente possível coletar essas informações. Entretanto, por 

não termos acesso aos códigos-fonte da Amora e por não haver indícios diretos na 

conversação, não podemos afirmar que há, indubitavelmente, esta coleta.  

 

Figura 4: interação inicial da Amora. Fonte: Facebook 
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Por outro lado, outra funcionalidade viável seria a utilização de informações 

de geolocalização do usuário a fim de melhor orientá-lo acerca de lojas mais 

próximas ou mesmo sobre veiculação de promoções locais ou de frete, por exemplo. 

Contudo, dada a dificuldade da robô em compreender o que está sendo perguntado, 

não conseguimos ao menos saber se essa funcionalidade é ou não explorada. A não 

utilização dos potenciais de Big Data compromete a aplicação de certos conceitos 

goffmanianos que poderiam contribuir para uma maior aproximação entre a marca e 

o cliente. No que concerne aos bastidores, não podemos afirmar que há um trabalho 

de coleta de dados por não termos acesso ao código do robô e por não haver 

indícios de sua ocorrência na conversa perpetrada. 

Quando sabemos de todo o potencial de mídias disponibilizados pela 

plataforma, tais como imagens, gifs, vídeos, áudios, botões, links, entre outros, 

observar uma conversa entre um usuário e a Amora deixa evidente a subutilização 

dos recursos. Nenhum recurso de mídia é utilizado pela Amora, fazendo com que 

não haja uma contribuição efetiva destas tecnologias para a construção de um 

cenário interessante para a performance. O Messenger permite a utilização de bots 

que funcionem a base de múltiplas escolhas. É possível categorizar temas e 

direcionar o consumidor para certas demandas de SAC antecipadamente e pré-

programar respostas com base nos questionamentos mais comuns. Preparar este 

terreno é passo fundamental na criação cênica e na formulação do palco onde se 

desenvolve a interação.  

Olhar para estas falhas de planejamento prévio detectados no bot Amora 

evidencia a pertinência de todo trabalho de bastidor defendido por Goffman. Dedicar 

relevância e esmero ao que ocorre atrás das cortinas é fundamental para a 

manutenção do trabalho de face e o sucesso na interação, seja está entre pessoas 

face-a-face, seja mediada por um robô de conversação. Assim, a não execução 

eficaz da construção de um cenário balizador da performance implica num 

desfazimento do trabalho de face pretendido e todas os seus desdobramentos 

Goffmanianos. Como resultado, no lugar de fortalecer um vínculo cliente-marca, o 

palco da assistente virtual da Americanas.com apresenta-se vazio e sem grandes 

itens que auxiliem minimamente na realização dramática que ali se desenvolve, ou, 

pelo menos, que se tenta desenvolver.  
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5.1.2 Performatizando um atendimento ao consumidor 

 

Com o palco preparado, mesmo que com algumas falhas, passemos a assistir 

à apresentação que ali se desenvolve. Neste momento, tentaremos identificar a 

existência de aspectos relacionados ao comportamento básico de seres humanos 

durante uma interação social em copresença digital de atendimento ao consumidor. 

Para tanto, analisaremos o processamento da linguagem natural, o tempo de 

resposta e a presença aos quais buscaremos relacioná-los com os conceitos 

goffmanianos de lealdade dramatúrgica, realização dramática, maneira, aparência, 

fachada, copresença e enquadramento. A forma com que certos componentes 

funcionais do bot são utilizados podem reforçar ou fragilizar os elementos que 

Goffman enumera como presentes numa relação social em copresença e que são 

necessários para o trabalho de face. Também veremos se houve uma antecipação 

dos atores no sentido de resguarda-se de eventuais faux pas e como se portar ante 

essas rupturas performáticas. Sabemos que a Amora precisa lidar com um 

diversidade ampla de usuários, o que pode dificultar uma padronização de 

atendimento mais direcionado a determinados nichos. Contudo, veremos se a 

programação do bot consegue minimamente estabelecer um diálogo amigável com 

os clientes da Americanas.com. 

 

5.1.2.1 Lealdade dramatúrgica 

 

Optamos por iniciar a análise a partir do primeiro aspecto que emerge ao 

contato inicial com a Amora, nome dado ao bot pela Americanas.com. De início, 

observa-se que este robô de conversação funciona a partir de respostas abertas, ou 

seja, o usuário digita livremente seu questionamento. Esta metodologia amplia o 

leque de possibilidade de interação entre as partes e acaba por exigir mais dos 

métodos de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Da mesma feita, é 

conveniente que haja uma abordagem baseada em Machine Learning que possibilite 

o aprimoramento da capacidade de compreensão linguística da Inteligência Artificial 

a partir dos inúmeros diálogos perpetrados com os consumidores da marca. Este 

processo de aprendizagem da máquina demanda tempo e programação específica, 
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de forma que apenas com as interações ocorridas durante nossa análise não foi 

possível detectar, com firmeza, se há ou não esta funcionalidade. A escolha por 

permitir que as interações sejam perpetradas a partir de diálogo aberto ao invés de 

botões/opções, como visto em outros bots de SAC, exige maior capacidade de 

compreensão da linguagem e de toda árvore dialogal e, via de consequência, 

aumenta a probabilidade da ocorrência de faux pas (GOFFMAN, 1999).   

Dito isto, percebemos que ao realizar o primeiro questionamento ao bot 

lidamos de pronto com uma não compreensão da indagação por parte da IA (Figura 

4). A não compreensão de uma pergunta simples, direta e com o uso da forma culta 

da língua, sem gírias ou abreviações, desnuda um exemplo do que Goffman 

denomina como faux pas. Este ato falho que se percebe diante da não compreensão 

da inquirição do consumidor rompe logo de início com qualquer tentativa de 

manutenção da fachada de atendente apto a dirimir as dúvidas dos consumidores. O 

desencaixe performático se agrava na medida que insistimos em tentar nos 

comunicar com a Amora. Frisamos, ainda, que usamos uma linguagem mais 

próxima da formalidade e sem abreviações ou cacoetes típicos da linguagem usada 

na internet, o que facilitaria a compreensão da pergunta. Após inúmeras tentativas, 

ao escrevermos apenas “promoções”, conseguimos obter uma resposta positiva da 

Amora nos direcionando para o aplicativo da marca. Dentre as diversas tentativas 

em estabelecer um diálogo (Figura 5), apenas em uma das vezes conseguimos uma 

resposta positiva da robô e mesmo assim não escrevemos nem uma frase completa, 

apenas a palavra “promoções”. Tentamos, então, repetir essa estratégia através do 

uso de palavras chaves como “frete”, “entrega”, “sac”, “ajuda”, “lojas” e “lojas mais 

próximas”. Todas as tentativas foram ineficazes. O robô possui uma incapacidade 

massiva de compreensão de palavra e expressões simples, sendo completamente 

incapaz de preservar a fachada de um atendente apto a solucionar as dúvidas mais 

simples do público.  
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Figura 5: faux pas bot Amora. Fonte: Facebook 

 

A falta de capacidade de aprendizado de máquina aliado a aparente falta de 

uma disponibilização de um banco de dados básicos com as perguntas mais 

frequentes perpetradas pelos consumidores compromete substancialmente a 

capacidade interativa do bot. O descaso com a programação do robô fica ainda mais 

evidente quando constatamos que a plataforma oferece uma série de alternativas 

que podem facilitar a veiculação de assistentes virtuais mais simples e eficazes, 

como observado em outras marcas, notadamente as de telecomunicações. 

Particularmente no caso das Americanas.com, o quadro se apresenta ainda mais 

severo quando constatamos que nem o direcionamento para um atendente humano 

funciona. Em outras palavras, qualquer consumidor que procure o Messenger da 

empresa em busca de solucionar um problema mercadológico irá ser tecnicamente 

impedido de ter um canal direto com a empresa, seja pelo método automatizado, 

seja pelo método tradicional. Além de não compreender as indagações do usuário, 

Amora constantemente reafirma ser uma robô e pergunta se o cliente deseja ser 

atendido por um ser humano, mesmo que atendente nunca apareça. Este 

desencaixe rompe com o trabalho da face antropomórfica do bot. 

A inoperabilidade do canal gera consequências secundárias no que concerne 

a sobrecarga de reclamações no feed da empresa e sua reverberação na imagem 

da marca. Além de desnudar a vulnerabilidade das falhas de atendimento da 
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Americanas.com, tornando público para todos os usuários os problemas enfrentados 

na individualidade dos atendimentos, o estímulo a solução de problemas de forma 

publicizada implica no acompanhamento direto e humano de cada interação que 

ocorre no fanpage da loja. Destarte, além de gerar num aumento da demanda de 

atendimento humano, esta estratégia torna a empresa vulnerável na medida em que 

ficam expostas todas os seus erros e limitações no que concerne ao serviço 

oferecido e as vantagens prometidas. 

 

5.1.2.2 Realização dramática e a copresença 

 

O tempo de resposta do robô é rápido. A resposta célere é esperada em um 

atendimento como o oferecido pelo canal, mesmo que protagonizado por um 

colaborador humano. Ao não saber de imediato a resposta, é esperado que o 

funcionário da empresa reporte algo como “um momento, vou pesquisar”, mas que 

retorne de pronto com um feedback ao cliente. A demora a responder pode gerar 

impressão de queda na conexão, por exemplo. Assim, para ao fim ao qual se 

destina, a resposta rápida é bem vista. Para tentar aproximar de um comportamento 

mais humanizado, o bot ainda simula uma digitação de mensagem. Dessa maneira, 

a resposta não simplesmente surge na tela, mas antes aparece o aviso de que há 

algo sendo digitado. Destarte, se a falha no PLN interrompe o trabalho de face na 

tentativa de se manter não apenas a fachada antropomórfica, mas também a de 

atendente eficiente, o tempo de resposta se comporta no sentido oposto e atua a 

favor desse conceito goffmaniano. Isto ocorre porque a marcação de digitação e o 

tempo entre o envio da indagação e chegada da mensagem emulam 

satisfatoriamente o comportamento de um colaborador humano de telemarketing. O 

problema, aqui, é o conteúdo da resposta e não a forma com que ela é entregue.  

Justamente o tempo de resposta nos leva a percepção de presença constante 

da Amora. Por se tratar do oferecimento de um serviço disponível vinte e quatro 

horas por dia, sete dias por semana, similar ao que encontramos em inúmeras 

centrais de telemarketing, o pronto atendimento da robô nos remete a esta 

modalidade de serviço sempre disposto a atender o consumidor, independente de 

dia e horário. O problema surge na medida em que o sistema possui falhas no PLN 

e nos força a cair em um atendimento protagonizado por um colaborador humano. 



113 
 

Neste viés, experimentamos interagir com o bot fora do horário comercial, mais 

precisamente às 0h39min (Figura 6). Aqui, ao solicitarmos o atendente humano, 

somos informados que precisamos observar nossas notificações e que em breve 

uma resposta seria enviada. Esta resposta, entretanto, nunca chegou. Ou seja, em 

um problema de relacionamento real, o cliente é deixado sem qualquer atendimento 

por parte da empresa. 

 

Figura 6: direcionamento a atendimento via humano. Fonte: Facebook 

 

Ou seja, nem o direcionamento para um atendente humano ocorreu, em que 

pese o sinal verde constantemente visível ao lado da imagem de perfil sinalizar que 

há, em tese, alguém online para responder. Ocorre que esse alguém é uma IA que 

tem grande dificuldade de compreender as solicitações dos consumidores e se 

mostra ineficiente para o fim ao qual se destina. Mais uma vez, o não adequado 

processamento da linguagem natural, além de prejudicar diretamente o trabalho de 

face, quebra a sensação de presença que se espera num atendimento SAC que 

supostamente estaria disponível a qualquer momento do dia. A partir de então, 

passamos a vivenciar não mais uma sensação de copresença digital, mas sim de 

uma relação puramente mediada por computador que nos remete às antigas cartas 

ou os mais contemporâneos e-mails. 

 

5.1.2.3 Aparência e maneira 
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Outro tópico que precisamos ressaltar neste momento concerne à aparência a 

à maneira da Amora. Além do nome feminino e da auto referenciação neste mesmo 

gênero, não há outros itens que atribuam ao chatbot um certo grau de 

características capazes de gerar uma possível imagem acerca do interlocutor. Em 

outras palavras, o atributo de aparência não foi plenamente explorado pela marca. 

Diferentemente de outros concorrentes de mesmo nicho e que utilizam chatbots na 

mesma plataforma e com os mesmos objetivos que a Americanas.com, a empresa 

opta por usar a imagem de seu próprio logotipo como imagem de perfil de sua 

página e, consequentemente, como avatar da conversa digital. Lojas como a 

Magazine Luíza, por exemplo, optaram por utilizar a imagem de uma personagem, 

no caso a Magalu, para melhor simular esta tentativa de proximidade com o cliente 

através de um ser que tenha características físicas humanas. Em que pese a 

antropomorfização ser estratégia recorrente e antiga na publicidade (CARRERA, 

2018), a Americanas.com optou por dela não se valer. Esta escolha, por si só, não é 

suficiente para dificultar o sentimento de empatia e identificação do usuário com a 

atendente virtual, mas contribui para tal. Nesse sentido, se as demais falhas 

relatadas até aqui fossem solucionadas, o fato de não utilizar uma imagem 

antropomorfizada perderia a importância, pois o diálogo perpetrado entre as partes 

poderia ser suficiente para captar a atenção do público e fazer com que a imersão 

na interação estreitasse o vínculo marca-público. 

Doutro pórtico, os maneirismos da Amora atuam no sentido de aparentar 

tratar-se de uma atendente da loja e, de fato, contribuem para esta impressão. A 

maneira como se reporta ao cliente, por mais que não haja tanta empatia na fala, é 

condizente com a forma de falar de um colaborador de telemarketing. Ela é educada 

e solícita, mesmo que, na prática, não consiga corresponder aos anseios do cliente 

que a procura. Assim, para as relações automatizadas, observamos que a qualidade 

da interação ganha precedência ante a aparência dos interlocutores, vez que no 

ambiente virtual qualquer um pode ter a imagem que lhe convém, mas a forma de 

dirigir-se ao outro não possui muita margem de manobra ante o enquadramento ao 

qual a conversação está inserida. Portanto, mesmo sem uma aparência visual, a 

Amora enquadra-se como uma atendente e comporta-se como tal.  

 

5.1.2.4 Defesa da fachada 
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No que concerne a defesa da fachada de colaboradora das Americanas.com, 

começamos por analisar a manifestação da persona da marca através da Amora 

tendo como ponto de partida a forma com que a empresa se relaciona com seus 

clientes em sua página no Facebook. Conforme descrevemos ao relatar o presente 

caso, a empresa optou por utilizar a plataforma como estratégia comunicacional 

multifacetada, com posts não apenas para divulgação de seus produtos e serviços 

de forma direta, mas produzindo uma série de conteúdos interessantes e relevantes 

para seu público. Desta maneira, a empresa busca estar presente de forma mais 

constante no cotidiano digital de seu público na medida em que alimenta 

frequentemente sua linha temporal com assuntos diversos, desde dicas de 

decoração até desafios com foco em aumentar a qualidade de vida do público. Suas 

legendas curtas e diretas buscam de forma prática brincar com o público ao mesmo 

tempo que ressalta as qualidades dos produtos (Figura 7). Esta linguagem 

descontraída e despida de formalidades é vista também nas interações com o 

público nos comentários das postagens, mesmo quando possuem estímulo em uma 

crítica. 

Contudo, diferente de outras marcas, como a Netflix (que se refere a si  

mesma na primeira pessoa do singular), a Americanas.com opta por externar uma 

pessoa coletiva, isto é, utiliza-se da concordância na primeira pessoa do plural. Esta 

estratégia, no lugar de externar uma personalidade forte de marca, fortalece a ideia 

de que as interações que ocorrem na rede são protagonizadas por uma equipe de 

marketing, e não pela marca em si. A ideia do coletivo coaduna com a impressão de 

que o público está interagindo com uma empresa, uma corporação. Assim, notamos 

a ausência de uma real estratégia de antropomorfização ou de comunicação de 

marca via persona e sim sinais apenas de uma forma tradicional de comunicação 

B2C61. 

 

 
61 Business to costumer. 
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Figura 7: exemplos de legenda humorada de postagem. Fonte: Facebook 

 

Quando olhamos para as interações nos comentários, a estratégia adotada é 

mais seca e direta. Não há uma tentativa de aproximação ou construção de vínculo 

com os clientes (Figura 8). A comunicação é concentrada em sanar reclamações 

manifestadas nos comentários das postagens. As respostas da marca são 

travestidas de um serviço de atendimento ao consumidor similar ao que a Amora se 

propõe. Nesse sentido, há uma aparente correlação entre as duas formas de 

atendimento, principalmente na forma de se dirigir ao cliente. De qualquer forma, 

ambos os atendimentos, humano e virtual, estão descolados da forma com que as 

postagens são veiculadas, tanto em seu aspecto visual quanto nas legendas bem-

humoradas utilizadas.  
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Figura 8: interações da marca com seus clientes na seção comentários. Fonte: Facebook 

 

Experimentamos reproduzir os questionamentos dos dois clientes expostos 

na acima para a Amora. Em ambos os casos, o bot não conseguiu sequer 

compreender a reclamação (Figura 9) e, conforme tentamos outras vezes, o 

direcionamento para um atendente humano também não funcionou. Assim, mesmo 

que tentando visualizar um possível silogismo entre a forma com que a 

Americanas.com responde às críticas de seus consumidores em seu feed e a forma 

com que a Amora poderia atender às mesmas indagações, esta tentativa encontra 

óbice, novamente, na falta de capacidade comunicacional do robô. E mais: os 

atendimentos não possuem correlação discursiva ou imagética com os posts da 

empresa. Na verdade, se retirássemos o logotipo da Americanas.com nas imagens 
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capturadas do Messenger, a abordagem genérica da conversa pode ser aplicada a 

qualquer outra empresa do ramo de varejo. 

 

 

Figura 9: questionamentos existentes na Figura 8 para a Amora. Fonte: Facebook 

 

Diante do exposto, a forma com que a marca interage em sua página do 

Facebook através de seus posts não corresponde à forma com que a Amora se 

manifesta no Messenger. De fato, parece-nos pessoas diferentes e não um 

aprofundamento de uma possível persona da marca. Contudo, por mais que falhe 

em emular o comportamento jovial que vemos nas postagens da Americanas.com, a 

Amora ressoa a forma com que os atendentes humanos da empresa respondem aos 

comentários dos clientes na fanpage. Isso nos leva a concluir que a Amora não 

possui o intuito de ser a voz da personalidade da Americanas.com e sim apenas 

mais uma de suas colaboradoras. Portanto, a manutenção da fachada de 

colaboradora foi trabalhada, mas de um atendente eficaz não, vez ser bastante 

dificultoso conseguir estabelecer uma linha dialogal fluida com a robô. Desta feita, o 

trabalho de face desenvolvido pelo robô tem como foco defender sua fachada de 

atendente e não de representar a persona da marca Americanas.com, 

consubstanciando uma ausência de identidade de marca nesse chatbot. E mesmo 

essa atendente, se humano fosse, não permaneceria muito tempo vinculado às 

Americanas.com dada sua baixa produtividade. 
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5.1.3 Empatia em falta no estoque da Amora 

 

Ao se tornar mais um empecilho no caminho do cliente com dúvida ou 

problemas em suas compras, a assistente virtual da Americas.com apresenta-se 

como demérito para marca. De fato, sob nossa ótica, a Amora é um exemplo de tudo 

que não se deve fazer ao projetar um chatbot que represente uma empresa: é falha, 

ineficiente, ineficaz e cria uma repulsa do usuário à marca no momento em que este 

se mostra mais fragilizado. Disponibilizar um SAC é abrir um canal para receber, 

majoritariamente, críticas ou perguntas acerca de problemas envolvendo a atividade 

fim da empresa. Ter este canal aberto gera uma expectativa no cliente no sentido de 

ter seu problema resolvido de forma rápida e eficiente. A partir do momento que a 

Amora é incapaz sequer de entender o que se pergunta, uma frustração é gerada no 

consumidor e um desencaixe dramatúrgico emerge.  Justamente quando o cliente 

busca por ampara e solução rápida para suas celeumas ele se depara com um 

serviço frio, sem empatia e inoperante. A opção de delegar este atendimento 

primário a uma máquina requer cuidado e dedicação ao processo de fomento 

empático da marca. O diálogo precisa ser sucinto e direto, mas eficaz, educado e 

acolhedor. A plataforma oferece diversos recursos que podem facilitar a 

programação de bots dessa natureza, inclusive o uso de botões de ação, como 

usado pela Beta, próximo chatbot a ser analisado nesse trabalho, mas nenhum 

desses recursos foram aproveitados pela Americanas.com. 

Dito isto, por tudo que relatamos, a Amora não apenas deixa de contribuir 

para um fortalecimento de vínculo cliente-marca como colabora para fragiliza-lo 

ainda mais, notadamente quando seu uso é acionado em momentos em que o 

relacionamento com o cliente encontra-se naturalmente sensível, seja na ocorrência 

de um problema com as compras, seja na busca por informações que possam 

influenciar diretamente na tomada de decisão do consumidor, tal como vantagens de 

frete, prazo de entrega ou proximidades de lojas. A nós, além da evidente falha de 

programação básica, nos parece emergir uma relação causal entre a dificuldade de 

conversação da robô com a inobservância de aspectos interacionais goffmanianos 

que poderiam tornar a Amora uma robô mais carismática, mesmo que não 

conseguisse sanar os problemas do cliente. Afinal, neste caso, o estabelecimento do 
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vínculo entre a marca e o público perpassa não apenas a resolução de conflitos, 

mas forma como media-los. Mesmo que o bot não fosse capaz de resolver toda a 

problemática eventualmente exposta numa conversa, sua capacidade de envolver o 

cliente numa conversa prática, amena e acolhedora antes de repassar o 

atendimento a um humano poderia minimizar o mal-estar gerado por possíveis 

falhas na cadeia de prestação do serviço de compras online. 

 

5.2 NOSSAS / BETA 

 

A página “Beta” no Facebook foi criada em 17 de maio de 2017 e é 

gerenciada por sete pessoas, todas localizadas no Brasil (Figura 10). Com 

aproximadamente 50 mil seguidores (até março de 2020), Beta é um projeto 

encabeçado pela Nossas, um laboratório de ativismo que visa estabelecer “novas 

formas das pessoas influenciarem e ressignificarem a política” (NOSSAS, 2020a). 

Como uma organização sem fins lucrativos, o Nossas surgiu em 2011 juntamente 

com o projeto “Meu Rio”, que também possui uma finalidade de conscientização 

política. Em sua página no Facebook, encontramos a seguinte apresentação: 

Oi, eu sou Beta :) Eu era apenas um código binário (ok, não tão binário) 
quando fui programada para ajudar a viralizar causas feministas nas redes. 
Clique em "começar" para iniciar uma conversa comigo e saber o que está 
rolando #ChamaBetanoInbox (BETA, 2020). 

 

Figura 10: dados da página "Beta" no Facebook. Fonte: Facebook 
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Ao se descrever, o projeto informa que o bot tem como funções 1) enviar 

atualizações sobre temas relacionados a luta feminista que estão em pauta nas 

redes e nas ruas; 2) enviar notificações quando determinadas pautas necessitarem 

de mobilizações; 3) colaborar para que as mulheres que assim desejarem possam 

participar ativamente na proteção de seus direitos (NOSSAS, 2020b). Assim, 

ancorado em uma rede social, o Facebook, a chatbot Beta utiliza essa mídia social 

como base para divulgação da pauta feminista, conforme pode ser observado nos 

posts veiculados no feed da página, sendo observado uma homogeneidade de 

linguagem e de imagens que coadunam com a temática política a qual se destina 

(Figura 11). Entretanto, entre março de 2019 e março de 2020, não houve nenhuma 

interação nos comentários das postagens entre a marca e seu público. 

 

 

Figura 11: postagem veiculada na página Beta no Facebook em 07 de novembro de 2019. Fonte: 
Facebook 

 

Dos três bots analisados, a Beta é a única que manifesta uma persona em 

seu feed de notícias. Apesar de não efetivar uma interação direta com o público via 

comentários, as postagens seguem a linguagem própria do movimento social 
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feminista, tal como o uso constante do vocativo “Mana”, e adora o gênero feminino 

para se autorreferenciar (Figura 11). Ao se apresentar como uma mulher que luta por 

seus direitos, a Beta tenta aproximar-se de seu público utilizando-se da estratégia da 

identificação: o público vê a personagem como uma igual. Trabalharemos mais o 

assunto no momento oportuno, mas por hora é relevante destacar que, para além 

dos assuntos debatidos pelo chatbot, o coletivo também está ativo e constante no 

feed de sua página.  

Se a Amora da marca Americanas.com é um Serviço de Atendimento ao 

Consumidor, a Betânia pode ser resumida como um sistema automatizado de push 

de notícias e informações relevantes para a pauta feminista. Dessa forma, ao 

acionar o robô, a usuária é convidada a se aprofundar nos temas políticos de 

correlacionados aos direitos das mulheres, mais precisamente para receber informes 

sobre o que está em pauta no cenário político, para participar da coleta de 

manifestações contra determinados projetos de lei em trâmite e para contribuir na 

reverberação de ações que contribuam para a defesa dos direitos das mulheres. 

Dito isto, considerando a temática proposta, optamos por analisar se a Betânia, ou 

Beta, como ela mesmo se apresenta, enquadra seu comportamento dialogal dentro 

da perspectiva interacionista goffmaniana a fim de fortalecer o vínculo com mulheres 

que se interessam pela pauta feminista ao ponto de fazê-las multiplicadoras das 

mensagens compartilhadas pelo bot.  

 

5.2.1 Preparando a performance 

 

Para melhor compreender como ocorre a performance da Betânia, deteremos 

nossa atenção inicial para a montagem do palco onde se desenrola a interação a 

partir da utilização de elementos de programação relacionados à coleta de 

informações acerca do usuário e aos elementos de mídia oferecidos pela plataforma. 

A partir destes itens, passaremos a associá-los aos conceitos de Goffman relativos a 

todo trabalho de bastidor e a formatação do cenário que amparam a performance. 

De início, ressaltamos que a Beta não utiliza o processamento de linguagem 

natural (PLN). Portanto, sua capacidade de compreensão ou não de estímulos 

estringe-se a percepção do acionamento dos botões disponibilizados para o usuário. 

Dito isso, neste primeiro momento nos restringiremos a abordar esta escolha 
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interativa apenas sob a ótica dos elementos que constituem os bastidores da 

performance, já que as considerações acerca do trabalho de face, da realização 

dramática e da lealdade dramatúrgica serão abordados quando tratamos da 

inexistência do PLN neste chatbot e sua reverberação na atuação da Beta. Assim, 

todo trabalho de bastidor que possibilitou a criação do código que gerou a Beta 

voltou-se na linha de permitir a criação de uma árvore dialogal pré-determinada que 

serve como um limitador da capacidade interativa da robô. Optar por dialogar 

através de cliques e botões serve como uma blindagem a qual protege a bot de 

eventuais desencaixes performáticos, visto que é o sistema automatizado quem dita 

os rumos da conversa. Assim, não há como analisarmos possíveis consequências 

da não compreensão de estímulos se o robô não abre sequer essa possibilidade. 

Portanto, a fundação que sustenta o palco da Betânia é o diálogo intermediado por 

alternativas de múltipla escolha ou botões de ação. É aqui que foi firmada toda a 

base cenográfica que irá nortear a performance. 

A construção do cenário, por sua vez, está relacionada com a utilização dos 

elementos de mídias disponibilizados pela plataforma Messenger. O principal 

recurso, como já citado, é o uso de botões. Este é o principal item cenográfico que 

baliza toda a interação da Beta e conduz a linha narrativa desenvolvida. Betânia 

também utiliza de gifs, hashtags e emojis, mas esses três elementos são mais 

relevantes importantes para a manutenção da fachada antropomórfica do que para a 

feminista. Isso porque a utilização dessas mídias é inerente ao compartimento 

humano e não uma exclusividade das mulheres que debatem seus direitos no 

ambiente online. Ademais, o uso destes itens transmite mais leveza e intimidade na 

relação e aproxima a Beta do usuário de forma mais empática. A fachada de mulher 

feminista, por sua vez, baliza-se mais na linguagem textual escolhida do que no uso 

de elementos cenográficos. Portanto, além de compor o cenário e contribuir para a 

manutenção da fachada, o uso adequado dessas mídias também possibilidade 

realização dramática da performance da Betânia e mantém a lealdade dramática 

durante toda a interação.   

Até o momento, outras mídias disponibilizadas pelo Messenger não foram 

aproveitadas pelo chatbot. Isto significa dizer que não há o envio de fotos, vídeos ou 

áudios. Este subaproveitamento não prejudica a performance da Beta nem no que 

refere ao seu papel humano, nem no que concerne ao seu papel feminista. 

Entretanto, a nosso ver, tais itens poderiam fortalecer ainda mais o trabalho de face 
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da Beta além de dar voz e imagem ao coletivo ao qual ela afirma participar. Por 

exemplo, o relato constante na Figura 17 poderia vir acompanhado de elementos 

audiovisuais que ratificariam a narrativa desenvolvida. Este é um ponto a ser 

aperfeiçoado pela programação do bot, mas, reiteramos, a subutilização destas 

funcionalidades não compromete o trabalho de face desenvolvido. 

Por outro lado, ao que aparenta, a Beta, dentre os robôs analisados, é onde a 

aplicabilidade da tecnologia de Big Data mais apresenta-se como relevante para sua 

funcionalidade. Para tanto, precisamos ver o uso dessa tecnologia sob duas 

perspectivas: a primeira é a coleta de informações a partir das interações dos 

usuários, a segunda é a mineração de dados juntos a sites governamentais. O bot 

se apresenta, desde o início, com o objetivo de realizar monitoramento de projetos 

políticos que envolvam a pauta feminista. Dessa forma, transparece-nos que o 

algoritmo do chatbot, ou algum outro software auxiliar, seria capaz de realizar busca 

por palavras-chave relacionadas a esta temática específica em sites governamentais 

ou mesmo acompanhar o andamento dos projetos de lei em trâmite. Contudo, 

considerando que a robô não apenas apresenta aos usuários determinados projetos 

de leis como também tece comentários sobre eles, a nós aparenta que entre a 

possível mineração de dados e a comunicação dos acontecimentos aos 

interlocutores há uma interferência direta dos programadores em incluir mensagem 

personalizadas e didáticas que possam elucidar melhor o que ocorre no cenário 

político. 

A coleta de informações acerca do perfil das usuárias que conversam com a 

beta mostra-se viável e importante para compreender quais assuntos dentro do 

recorte temático ao qual se insere a robô impõem mais relevância para o público. 

Considerando que a Beta apresenta um menu contendo as principais pautas em 

monitoramento pelo coletivo (Figura 12), é interessante que o bot compile quais 

desses assuntos despertam maior interesse na sociedade, ou seja, quais delas são 

mais acessadas pelas mulheres que interagem com a robô e, através de meios 

estatísticos, é possível que esta amostragem possa refletir uma visão mais ampla da 

sociedade. A partir dessa informação, novas estratégias de ação podem ser 

pensadas tanto no sentido de melhor aproveitar o engajamento em certos assuntos, 

como no sentido de produzir conteúdo que possa enfatizar a relevância de pautas 

mais preteridas. Entretanto, de maneira similar ao que comentamos quando 

analisamos a possibilidade de mineração de dados em sites governamentais, não 
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podemos afirmar que haja essa coleta de informações a partir das interações 

desenvolvidas pela Beta, em que pese ser muito provável que ocorra.  

Naturalmente, nossas impressões acerca assunto estão restritas a 

compreensão das possibilidades que a tecnologia de IA nos apresenta para cada bot 

analisado, seja diretamente no software de conversação, seja com o auxílio de 

outros programas de coletas de informações. Destarte, por não termos acesso aos 

códigos-fontes dos robôs, não podemos afirmar categoricamente que determinado 

caminho computacional foi ou não utilizado pelos robôs analisados. A aferição 

destas informações materializa o que Erving Goffman denomina como trabalho de 

bastidor: a partir dessas informações é que a relação entre a robô feminista e as 

usuárias se desenvolve. Assim, somente com o monitoramento da pauta política 

feminista é que a Betânia consegue manter-se leal dramaturgicamente ao papel ao 

qual se dispõe a desempenhar.  Sem elas, o principal objeto que motiva a linha 

dialogal deixa de existir e, com ela, não apenas a fachada se desfaz, mas também a 

própria justificativa de existência da robô. 

 

 

Figura 12: menu Beta com pautas políticas em monitoramento. Fonte: Facebook 

 

Uma vez considerando que haja a compilação de informações sobre os 

usuários, esses dados podem retroalimentar o sistema. Assim, ao melhor conhecer 

suas interlocutoras, suas preocupações e temas mais relevantes, é possível 

intensificar as ações do bot no sentido de comunicar-se com as usuárias acerca de 

temas que concentrem mais sua atenção e despertem maior empatia capaz, 

inclusive, de mantê-las mais tempo imersas na plataforma. Portanto, essa 
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capacidade, caso implementada, não apenas fomenta o trabalho de face na tentativa 

de fazer com que as mulheres sintam-se falando com uma igual, mas também toda 

a realização dramática capaz de ancorar ambas as fachadas a serem mantidas. 

Goffman nos explana que ao primeiro contato com o interlocutor é natural que 

busquemos pistas em sua aparência e maneirismo a fim de melhor enquadrar a 

interação em uma performance ao qual a fachada a ser sustentada possa ter 

respaldo. Neste sentido, as informações disponibilizadas na rede acerca do usuário, 

inclusive informações estatísticas sobre determinados comportamentos na web, é a 

forma com que o bot pode fazer essa primeira análise a fim de moldar a experiência 

dialogal. Ademais, por mais que nas relações entre pessoas face a face ocorra de 

forma mais particularizada, alguns enquadramentos sociais possuem roupagem 

mais generalista, como as fachadas expostas em um ambiente de trabalho em 

contraponto as expostas em um ambiente social.  Destarte, Beta utilizar dados 

estatísticos a fim de fazer esta mesma preparação de fachada perante determinado 

grupo social é o que emerge a partir do Big Data.  

 

5.2.1 Performatizando as notícias 

 

Similar ao estudo anterior, voltaremos nosso olhar com vistas a identificar 

aspectos relacionados ao comportamento básico de um ser humano durante uma 

interação social em copresença digital. Portanto, para analisarmos a atuação 

feminista da Beta iremos nos deter a informações relacionadas a sua aparência, ao 

processamento da linguagem natural, ao tempo de resposta e a presença. Estes 

elementos se relacionam com os conceitos goffmanianos de lealdade dramatúrgica, 

realização dramática, maneira, aparência, fachada, copresença e enquadramento. 

Portanto, assim como feito com a Amora, tentaremos compreender de que maneira 

certos componentes funcionais do bot podem reforçar ou fragilizar os elementos que 

Goffman enumera como relevantes para o trabalho de face. 

 

5.2.1.1 Aparência e Maneira 

 

Diferente do que mostraremos na análise do bot Fabi, a beta não utiliza 

artifícios visuais para externar uma aparência física humanizada para o seu 
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interlocutor. Contudo, a robô utiliza artifícios linguísticos e discursivos que 

contribuem para moldar sua aparência e maneirismos perante sua companheira de 

conversa. Dessa forma, além de sempre se referir a si mesma como uma mulher 

(Figura 13) e usar flexões verbais e nominais com designação de gênero feminino, 

todas as colocações da robô são feitas com o uso de marcações linguísticas comuns 

ao movimento feminista. Desta forma, estas características iniciais da robô 

apresentam aos usuários a fachada de uma mulher feminista e militante. Portanto, 

não há indícios sobre outros dados como idade, aparência física, orientação sexual 

ou local de residência. A ausência dessas informações aparenta-nos ter sido 

propositais a fim de enquadrar a Betânia de forma macro no universo do movimento 

feminista. Destarte, este chatbot tem como trabalho de face a manutenção da 

imagem generalista de uma mulher que está em constante luta pela defesa dos 

direitos das mulheres a partir de uma visão ampla do movimento. Esta fachada é 

ratificada quando, logo após apresentar-se, a Beta expõe o escopo do projeto para 

seus interlocutores.  
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Figura 13: apresentação da Beta. Fonte: Facebook 

 

5.2.1.2 Apresentação da fachada 

 

Ao afirmar que é feito um monitoramento constante dos projetos políticos em 

trâmite que possam comprometer os direitos das mulheres, o chatbot insta suas 

interlocutoras aderir ao movimento e a tornar-se peças ativos e importantes para a 

defesa dessas pautas (Figura 14). Desta feita, a Betânia coloca-se como uma peça 

dentre tantas outras importantes para o movimento feminista e esta é a principal 

fachada a ser trabalhada durante toda interação. Entretanto, similar ao que 

observamos no bot Amora, também consideramos existir uma segunda fachada que 

necessita ser igualmente defendida: a antropomórfica. Essa segunda fachada é 

inerente a todo o robô de conversação, uma vez que o escopo desta modalidade de 

software é emular um ser humano. Assim, o que particulariza cada robô é qual o 

personagem humano ele pretende simular. Isto posto análise da Beta seguirá 

considerando a existência destas duas fachadas que coexistem e que necessitam 

ser igualmente defendidas cada uma a sua maneira e cada qual a partir de 

pressupostos goffmanianos específicos. 
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Figura 14: escopo do bot. Fonte: Facebook 

 

5.2.1.3 Lealdade dramatúrgica 

 

Após conhecer a Beta partindo das características que lhe atribuem uma face 

a partir de uma determinada aparência a ela designada, buscaremos compreender 

se há um o processamento da linguagem natural (PLN) capaz de influenciar não 

apenas a manutenção das duas fachadas anteriormente descritas, mas também a 

realização dramática e a lealdade dramatúrgica. Também analisaremos como que o 

tempo de reposta aos estímulos age sobre estes mesmos pressupostos elencados 

por Goffman.  

Importa aqui explanarmos que, diferente do que observamos na Amora, a 

Beta não é um robô que permite a realização de perguntas ou respostas de maneira 

aberta, ou seja, toda a sua interação ocorre por meio de botões previamente 

estabelecidos em sua programação. Constatamos esta peculiaridade quando, logo 

após conhecer quem é este bot e qual a sua função, ao interlocutor é apresentado 

um menu contendo três opções de caminhos a serem seguidos a partir daquele 

ponto da interação: radar político, mais sobre a beta e compartilhar a beta (Figura 15). 
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Ao selecionar um dos menus, o usuário é apresentado a breves explicações 

temáticas acerca de cada um dos temas. Da mesma forma, durante essas 

explicações novos botões podem ser apresentados a fim de desnudar outros 

conhecimentos a serem obtidos através da Betânia. Ou seja, a medida em que a 

interação avança, uma árvore de interações é revelada onde inúmeras ramificações 

podem ser trilhadas a depender de cada escolha feita pelo usuário. 

 

Figura 15: menu de opções da Beta. Fonte: Facebook 

Neste pórtico, visualizamos que não há a codificação do PLN nos algoritmos 

que dão vida a Beta. Certamente, optar por interações direcionadas através de 

cliques impede que ocorra a quebra do diálogo ante a uma possível incompreensão 

do robô perante as falas escritas do interlocutor, conforme amplamente evidenciado 

na análise da assistente virtual das Americanas.com. Esta escolha, apesar de ter o 

bônus relatado, acaba por engessar a capacidade do usuário em se expressar 

perante o bot. Seu protagonismo acaba por ser tolhido durante a conversa, uma vez 

que o controle da performance está representado nas restritas opções oferecidas 

pela Beta em cada ponto do diálogo. Como exemplo, citamos o trecho da conversa 

em que o bot explica qual o conteúdo que emerge da opção “radar político” que é 

seguido do botão “sim” (Figura 16). O usuário, neste momento, só possui duas 

alternativas: seguir a linha explanativa dentro deste mesmo tema ou digitar a palavra 

“menu” e retornar e para o menu principal. 
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Figura 16: botão único de interação. Fonte: Facebook 

 

Conforme observamos, estes botões interativos estão sempre acompanhados 

de pequenos textos que representam as falas da Betânia para com sua companheira 

de conversa. Estas falas, conforme explicamos em momento anterior, são baseados 

numa linguagem informal e próxima da que emerge dos diálogos envolvendo o 

feminismo. Neste momento, também evidenciamos o uso de hashtags e emojis que 

coadunam com a plataforma que media a interação e reforçam o trabalho de face na 

tentativa de manter a personagem humana ao qual Beta se presta (Figura 17). Nesta 

linha, estas falas da robô são construídas de maneira a refletir uma conversa 

descontraída, despida de termos técnicos e que aparenta uma dinamicidade na 

medida em que, entre uma fala e outra, concede ao usuário a faculdade de dar ou 

não continuidade ao assunto. Portanto, em que pese não haver um efetivo PLN na 

programação desse robô, outras formas de interação foram utilizadas na tentativa de 

controlar a linha dialogal e evitar a ocorrência de ruídos comunicacionais que 
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poderiam emergir ante a uma eventual incapacidade do bot de compreender a 

linguagem escrita. Esta escolha construtiva faz com que a ocorrência de faux pas 

seja minimizada, mas limita a possibilidade de interação do usuário. O uso exclusivo 

desta mídia para a condução do diálogo é o elo fraco na manutenção da fachada 

antropomórfica do robô.   

 

 

Figura 17: diálogo entre a beta e o usuário. Fonte: Facebook 

 

A total ausência do processamento da linguagem natural, por si só, não 

desqualifica uma emulação de humanidade do bot, conforme veremos na análise do 

próximo chatbot. O uso de botões em contraponto a um diálogo aberto, por sua vez, 

também não prejudicaria a manutenção da fachada antropomórfica, mas utilizar 

exclusivamente este recurso não reflete um comportamento humanizado. Esta 

função da plataforma não está disponível para usuários comuns, o que pode causar 

um estranhamento aos interlocutores mais perspicazes e evidenciar uma eventual 

quebra da lealdade dramatúrgica. Portanto, o que realmente compromete a 

manutenção dessa fachada convergência entre a real impossibilidade de ser 

oportunizada fala a pessoa que está conversando com a Beta e a manutenção 

dialogal exclusivamente por meio de cliques em opções pré-estabelecidas. 

Conforme observamos ao interagir com o próximo bot a ser descrito nessa pesquisa, 

é possível que seja disponibilizada uma falsa aparência de diálogo aberto sem que 
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haja um real processamento da linguagem natural e sem que seja comprometido o 

controle da performance por parte do chatbot. Este pequeno ajuste poderia não 

apenas contribuir para uma melhor defesa da fachada antropomórfica como toda a 

cadeia performática que baliza a realização dramática do robô. Por outro lado, se os 

elementos de mídias disponibilizados pela plataforma exercem influência na fachada 

antropomórfica da Beta, como veremos mais detalhadamente ao falarmos da 

construção cênica da performance, a linguagem textual escolhida é a pedra 

fundamental da manutenção da fachada feminista 

 

5.2.1.4 Realização dramática 

 

A Betânia comunica-se de duas formas: a partir de estímulos perpetrados 

pelo próprio usuário ou através do chamamento deste diante do surgimento de 

pautas políticas relacionadas a defesa do direito das mulheres. Ou seja, caso seja 

apresentado algum projeto de lei ou qualquer outra atividade politizada que 

reverbere na comunidade feminina, o bot envia uma mensagem aos usuários com 

conversas ativas em seu Messenger para informá-los do que assunto ou, se for o 

caso, os convoca para ações específicas. Dito isso, o tempo de resposta que 

analisamos neste momento está relacionada não a estes comunicados esporádicos 

do sistema push de notícias, mas sim durante a interação síncrona entre a Beta e 

seu interlocutor. Durante estas conversas, o robô responde sempre 

instantaneamente aos estímulos. Não vislumbramos o tempo de espera natural que 

ocorre naturalmente durante uma conversa entre duas pessoas. Afinal, nem sempre 

estamos integralmente disponíveis para um diálogo. Desta feita, o tempo de 

resposta aos estímulos denuncia a mecanicidade da interação da Beta. 

Ademais, outro ponto que nos chama a atenção é a retomada da conversa 

após uma pausa ou interrupção por parte do usuário. Nestes casos, a Betânia 

retoma o assunto exatamente no mesmo ponto em que houve a pausa, como se 

esta nunca sequer tivesse ocorrido. Este comportamento interacional pode causar 

estranheza ao interlocutor, visto que em situações como é espera-se algum 

comentário introdutório para reinício da conversa. Portanto, a forma com que o 

tempo de reposta deste robô foi programado não colabora para a lealdade 

dramatúrgica nem para a defesa da fachada antropomórfica do bot. Esta 
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instantaneidade constante nas respostas da Beta nos leva a refletir sobre outro 

tópico goffmaniano: a presença. Conforme explanamos brevemente acima, esta 

sensação de prontidão que a programação do robô demonstra desconstrói a 

fachada humanizada do bot. Fazendo um paralelo com a Amora, cuja peculiaridade 

do serviço de atendimento ao consumidor permite que o imaginário humano aceite a 

possibilidade de existir um atendente disponível vinte e quatro horas por dia para a 

resolução de problemas, similar ao que de fato ocorre em teleatendimentos 

protagonizados por pessoas e oferecidos por inúmeras empresas, o escopo da 

Betânia não implica necessariamente na compreensão de que possa existir uma 

mulher de prontidão para uma conversa feminista a qualquer hora do dia, todos os 

dias da semana. Se nas relações interacionistas propostas por Goffman há a busca 

pela presença para que a performance se desenvolva, ou seja, precisamos ir ao 

encontro do outro, no chatbot  aqui analisado, em que pese também precisar desta 

busca na medida que é preciso acionar o robô para o começo da conversa, vemos 

prejudicada a sensação de ausência momentânea, o que por revelar a mecanicidade 

da interação. Afinal, em termos práticos, a percepção da presença possui relação 

com a possibilidade da ausência. 

Conforme já pincelamos, o coletivo Nossas externa uma persona de marca 

em seu feed. Portanto, passaremos a compreender como esta persona se manifesta 

na página do projeto e se esta mesma personalidade reverbera no bot Beta e integra 

o desenrolar da performance, ou seja, como que a identidade da marca está 

presente na realização dramática da bot.  

O primeiro ponto que observamos é que o feed do projeto é alimentado com 

informações acerca de ações que ocorrem na sociedade civil e que possam afetar 

diretamente o direito das mulheres em âmbito local, regional ou nacional (Figura 18). 

No chatbot, por outro lado, este monitoramento é direcionado a pauta legislativa e 

judiciária com impacto nacional. Na convergência dessas duas vertentes 

comunicacionais temos a presença de uma voz única que representa todo o coletivo 

de mulheres e cuja missão é propagar o que acontece no cenário nacional 

relacionada ao movimento feminista: a Beta. 
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Figura 18: post Beta veiculado em 08 de abril de 2020. Fonte: Facebook 

 

Em que pese haver uma falha no uso das ferramentas de interação inerentes 

a uma plataforma colaborativa, mais precisamente a ausência de respostas aos 

comentários das postagens, a construção das legendas que acompanham as 

imagens postadas são construídas com as mesmas marcações linguísticas que 

encontramos no bot, tais como ouso de gírias próprias do nicho cultural ao qual se 

insere e a complementação dos textos com emojis. Entretanto, para além das 

características comuns de escrita, as legendas são construídas a partir do uso da 

primeira pessoa do singular e sempre referindo-se ao Nossas em terceira pessoa 

(Figura 18). Essa individualização da fala em detrimento da coletividade de ideias 

contribui para a marcação identitária do projeto e fortalece a Beta como persona da 
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marca Nossas. Esta persona, por sua vez, está em harmonia com a personagem 

posta para diálogo direto com o público através do sistema automatizado de 

conversas e de push de notícias disponibilizado pelo laboratório na plataforma 

Messenger.  

Dito isso, a forma como o chatbot foi construído oculta a ideia de que haja 

uma equipe de representação por trás do projeto e faz emergir uma figura única, 

central, que está em sintonia com os acontecimentos no cenário nacional sobre as 

pautas as quais ela se interessa e que insta mais mulheres a integrarem o 

movimento, mesmo que através de uma militância notadamente digital. Nesse 

sentido, o trabalho de face da Beta, além da manutenção das fachadas 

antropomórfica e feminista, precisa estar em harmonia com a persona da marca 

exposta no feed do projeto. Dito isto, ressaltamos que é justamente a fachada 

feminista que precisa estar em consonância com a forma com que o projeto se 

comunica com seu público na sua página a fim de que este possa interagir, em seu 

imaginário, com uma única pessoa.  Ademais, conforme apresentação na própria 

página do Facebook e também no site do projeto62, a fanpage foi criada para ser o 

palco do chatbot, ou seja, o sistema primordial de comunicação do Nossas é por 

intermédio do robô de conversação e o feed acaba tendo um caráter secundário na 

medida em que não há como disponibilizar um sistema automatizado de mensagens 

no Messenger sem que haja, antes, uma página no Facebook. Em outras palavras, a 

manutenção desse feed torna-se um efeito colateral da estratégia de usar uma mídia 

social como sustentáculo de um bot. Portanto, a persona da marca foi construída 

para ser aplicada ao sistema automatizado e somente após foi espelhado para as 

postagens do projeto no Facebook. 

Portanto, no caso da Beta, podemos dizer que o bot é o sistema que 

efetivamente apresenta ao público a persona do projeto do laboratório Nossas, 

mesma personalidade esta que acaba por ser também desenvolvida nas demais 

interações da marca no ambiente online. Portando, todos os conceitos goffmanianos 

relacionados ao trabalho de manutenção da fachada, realização dramática, 

enquadramentos e lealdade dramatúrgica, quando tratamos especificamente desta 

identidade de marca, são igualmente trabalhados nos dois suportes comunicacionais 

a fim de transparecer que a Betânia é, de fato, uma mulher feminista, e não apenas 

 
62 www.beta.org.br 
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um código binário programado para ajudar a viralizar causas feministas nas redes 

(BETA, 2020). A realização dramática emerge a cada manifestação do projeto no 

ambiente online na medida em que há uma sintonia de temas e linguagens entre as 

postagens e as newsletters disparadas pelo bot. De fato, cada notificação enviada 

pelo robô vem acompanhado de comentários baseados em impressões pessoais 

desta mulher que representa a marca. Esta harmonização de forma e conteúdo faz 

com a lealdade dramatúrgica seja perpetuada ao longo dos diálogos e enquadra a 

personagem dentro da seara da militância dos direitos das mulheres. 

 

5.2.2 Manas, uni-vos 

 

Diante do que observamos ao interagirmos com a Beta, algumas 

considerações merecem ser tecidas. Em linha diversa da observada na Amora, a 

Betânia é sim capaz de aproximar-se de seu público de maneira mais empática. Por 

se tratar de um sistema voltado a politização de temas relacionados aos direitos das 

mulheres, é necessário que haja uma identificação do público alvo com aqueles que 

buscam recrutar vozes para movimentos sociais. Dito isso, em que pese vermos que 

a robô é precária em termos de aprendizagem de máquina, possuindo um perfil 

muito mais próximo ao de um sistema de automação do que a de uma assistente 

virtual, a linguagem adotada e a forma como o Nossas escolheu abordar 

determinados temas faz com que haja um didatismo na abordagem política, o que 

facilita a compreensão dos assuntos mesmo por aqueles que não estão 

familiarizados com a militância. O fato de ser um nicho mais específico do que o da 

Amora faz com que a escolhas de certos padrões linguísticos seja mais fácil e 

coerente para as interações da Beta.  

Ao que nos parece, o diferencial da Beta em detrimento a outros sistemas 

tradicionais de push ou de newsletter é a antropomorfização do sistema de entrega 

de notícias. Neste caso em análise, os usuários ativos no Messenger da Betânia não 

são apenas informados do que acontece no cenário nacional acerca dos temas 

relacionados aos direitos das mulheres, mas também recebe uma série de 

mensagens que simulam uma conversa com outra mulher cujos direitos estão 

igualmente ameaçados. Para além de receber informações, é desenvolvido um 

simulacro dialogam entre iguais.  
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Destarte, para que haja essa mínima antropomorfização do sistema, mesmo 

que seja possível efetuar melhoramentos pontuais, conforme relatamos ao longo da 

análise, foram aplicadas estratégias relacionais condizentes com as teorias sociais 

de Goffman, desde a preparação de bastidores, até o enquadramento social e a 

manutenção da fachada. Esta aplicação, contudo, não ocorreu de forma consciente, 

mas sim como um reflexo do espelhamento natural das relações sociais para as 

interações mediadas por sistemas automatizados de conversas.  

 

5.3 PROJETO CARETAS / FABI GROSSI 

 

No primeiro trimestre de 2018, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) publicou o relatório The state of the world’s children 2017: Children in a 

Digital World no qual aponta que um terço dos usuários da internet é menor de 

idade. A pesquisa ainda informa que a cada segundo duas crianças entram na web 

pela primeira vez, totalizando 175 mil novas crianças e adolescentes online por dia. 

Diante dos resultados obtidos pela pesquisa e divulgadas nesse relatório, o 

representante do UNICEF para o Pacífico, Sheldon Yett apud UNICEF (2018), alerta 

que a internet “é uma ferramenta para o empoderamento das crianças e para seu 

engajamento com suas comunidades. Contudo, essa conectividade as coloca em 

risco de ter acesso a conteúdos prejudiciais e de sofrer ciberbullying”. Objetivando 

atingir a este público específico na web, a UNICEF, em parceria com as empresas 

Sherpas e Chat-Tonic, o Facebook e a ONG Safernet, lançou oficialmente o Projeto 

Caretas em fevereiro de 2018 (UNICEF, 2018). Sem fins comerciais, mas 

objetivando transformar comportamentos sociais, dentre as ações do projeto criou-

se um chatbot destinado a interagir com adolescentes brasileiros a fim de fazê-los 

compreender os riscos do compartilhamento de imagens íntimas na internet. Este 

robô de conversação, batizado de Fabi Grossi, apresenta-se como uma jovem cujo 

ex-namorado disseminou online um vídeo íntimo dos dois. Através de uma história 

que alia dados reais a narrativa ficcional e que utiliza recursos dialogais e 

ferramentas audiovisuais, como fotografias e áudios, Fabi foi programada para 

interagir por cerca de 24h com seu interlocutor e tenta fazer com que ele ou ela 

converse abertamente sobre o ciberbullying: 
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O Caretas é uma ferramenta digital que nos dá a oportunidade de conversar 
individualmente com cada adolescente, no ambiente em que ele está 
presente e na linguagem que ele costuma usar. Toda a vivência dele na 
ferramenta tem o objetivo de criar empatia com a nossa personagem e 
informá-lo sobre os riscos do ambiente online (BAUNER apud NAÇÕES 
UNIDAS, 2018). 

 

A página “Fabi Grossi” no Facebook63, segundo dados fornecidos pela própria 

mídia social (Figura 19), foi criada em 17 de maio de 2017 e conta com três 

moderadores: 02 situados na Argentina e um no Brasil. Até março de 2020 contava 

com aproximadamente 300 mil curtidas e, em sua descrição, o projeto informa:  

Bem-vindxs ao Projeto Cartas! Uma experiência gratuita e exclusiva para 
maiores de treze anos, sem concessões. Mas: O que é de fato o projeto 
Caretas? Bom, basicamente é uma peça de ficção por chat. Uma história 
onde os personagens interagem com você via chat 24hs por dia, esteja 
onde estiver. Vai ser uma conversa especial, uma experiência entre a ficção 
e a realidade. Então, fique à vontade. A história pode durar vários dias. As 
vezes mais e as vezes menos. Depende de você. (...) CARETAS é um 
projeto de criação independente que conta no Brasil com o apoio do 
UNICEF.” (PROJETO CARETAS, 2019).  

 

 

Figura 19: dados da página "Fabi Grossi" no Facebook. Fonte: Facebook 

 

Diferente dos demais bots selecionados para análise, a página da Fabi Grossi 

não possui frequência de posts em seu feed. As duas únicas postagens existentes 

dizem respeito a troca da imagem do perfil e da capa (Figura 20). Dessa forma, não é 

 
63https://www.facebook.com/ProjetoCaretas/ 
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possível, analisando apenas o feed, verificar a existência de uma persona manifesta 

nessa rede. Portanto, apesar de ter a seu dispor ferramentas que poderiam 

complementar a experiência do público e auxiliar na propagação de dados e 

informações relevantes para o objetivo persuasivo da campanha, o Projeto preferiu 

manter o foco da página exclusivamente na interação dos usuários com o bot Fabi. 

Em assim sendo, nossa abordagem, para este caso, foi analisar a humanização do 

projeto considerando unicamente as conversas que realizamos com a robô sem que 

tivéssemos maior plano de fundo acerca da campanha e considerando apenas o 

disposto na página existente no Facebook. Para tanto, todas as informações acerca 

da criação e desenvolvimento da campanha anteriormente explanados neste tópico 

foram obtidas após nossa interação completa com o robô a fim de que a experiência 

não fosse influenciada por dados externos às informações existentes na mídia 

social. 

Dito isso, é importante frisarmos que, diferente dos outros 2 robôs aqui 

analisados, a Fabi se baseia numa técnica publicitária já bastante utilizada no 

mercado: a contação de histórias, ou storytelling. Entretanto, para que chatbots 

desta natureza possam alcançar melhores resultados, sua criação, contextualização 

e programação precisam estar em sintonia com o público alvo a que se destina e de 

forma primordial devem transparecer humanidade por trás da interface cibernética. 

De todos os bots pesquisados, a Fabi é o que possui maior quantidade de pontos de 

interação entre o robô e o usuário e, conforme explanaremos mais a frente, mostra-

se o mais complexo. Portanto, dada a quantidade de camadas interacionais que 

possui, sua análise mostrou-se igualmente mais complexa que os demais e 

necessitou de maior aprofundamento em sua contextualização. Em sendo assim, 

com a finalidade de entender quais aspectos sociais, à luz de Goffman, contribuem 

ou não para nortear a história contada por Fabi e, via de consequência, para criar 

empatia com a suposta humanidade da personagem, fator relevante para a 

campanha proposta, passemos a análise da interação. 
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Figura 20: postagens veiculada na página Fabi Grossi no Facebook em junho de 2017. Fonte: 
Facebook 

 

5.3.1 Preparando a Performance 

 

Há alguns anos, a estratégia de marketing oriunda da apropriação do hábito 

de contar histórias vem sendo utilizada de modo mais recorrente pela publicidade. É 

o que chamamos de storytelling (dos vernáculos em inglês story–história e telling -

contar), ou seja, o ato de ‘contar histórias’. É relevante notar, no entanto, que o 

storytelling, por si só, já existia muito antes de sua apropriação por parte da 

publicidade, como bem apontam Martha Terenzzo e Fernando Palacios (2016). Para 

esses autores, “muito antes de inventarmos uma forma de registrar pensamentos e 

descobertas, os seres humanos contam histórias uns aos outros como forma de 

transmitir conhecimento” (TERENZZO; PALACIOS, 2016, p. 2).  

Transpondo esta técnica para a propaganda, os pesquisadores explicitam 

que, além de ser imprescindível que a história contada seja relevante, que prenda a 
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atenção do interlocutor e que fique consolidado em suas lembranças, eles frisam 

quem nem todos “sabem contar [histórias] direitinho, do início ao fim, e 

potencializam o método para seus negócios”. (TERENZZO; PALACIOS, 2016, XXI). 

Trazer, dessa forma, o consumidor ativamente para dentro de uma narrativa é uma 

técnica que auxilia no processo de humanização da marca (KRUGER, 2017). Criar 

histórias a publicidade sabe. O que se propõe é transcender a barreira narrativa-

espectador e inserir o público ativamente nas histórias construídas pelas marcas. 

Nesta linha de pensamento, a UNICEF e a Sherpas instituíram o aplicativo de 

mensagem instantânea Messenger como plataforma para mediar a interação do bot 

com o público-alvo da campanha através do storytelling. De fato, apesar da 

popularização de bots que têm como objetivo prestar informações e serviços aos 

clientes das marcas, como observamos no da Americanas.com, o Projeto Caretas 

optou por seguir outra vertente para Fabi Grossi. Assim, é a narrativa ficcional é a 

base para a discussão de assuntos ligados à sexualidade e às consequências da 

divulgação de imagens íntimas na web.  

Ainda em 2018, no início da campanha, não havia aviso explícito de que a 

conversa a ser desenvolvida no Messenger envolveria uma Inteligência Artificial 

(Figura 21), sendo esta informação expressa apenas na aba “sobre” da página do 

projeto no Facebook. Dois anos depois, já em 2020, o código de programação foi 

alterado e logo no início da conversa há um alerta de que a história que se inicia 

envolve uma “experiência de ficção interpretada por uma atriz virtual” (Figura 22).   

 

Figura 21: início da interação com o bot Fabi em março de 2018. Fonte: Facebook 
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Figura 22: início da interação com o bot Fabi em janeiro de 2020 com aviso informando tratar-se de 
uma ficção. Fonte: Facebook 

 

Nesta linha, ao voltarmos nossa análise para as estratégias comunicacionais 

que devem estar imbricadas no código que dá vida à Fabi, precisaremos observar 

como o bot administra as informações coletadas acerca do usuário e os elementos 

de mídia que. Desta forma, buscaremos identificar o trabalho de bastidor que é 

consubstanciado na programação do robô e a formatação do cenário que ampara a 

performance a ser desenvolvida.  

No que concerne aos dados coletados pelo bot, não há uma clareza ao 

usuário acerca desta capacidade. Ou seja, em nenhum momento da interação a 

Fabi demonstra já saber algo acerca de seu interlocutor, pelo contrário: conforme 

explanamos anteriormente, até mesmo a idade é perguntada pela personagem, em 

que pese ser perfeitamente possível ela já saber dessa informação através da 

análise dos dados do usuário dentro da própria plataforma Facebook. Contudo, o 

fato de não externar ao público não significa que não há captura de informações. 

Pelo contrário, considerando o escopo de ser uma campanha de conscientização e 

de persuasão, é interessante que haja a compilação de informações acerca do perfil 

daqueles que interagiram com bot, seja no que concerne à idade, ao sexo, à 

localização, entre outros, até mesmo por quanto tempo eles permaneceram imersos 

na interação. Tecnicamente, é perfeitamente possível coletar essas informações. 
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Entretanto, por não termos acesso aos códigos-fonte da Fabi e por não haver 

indícios diretos na conversação, não podemos afirmar que há, indubitavelmente, 

esta coleta. Mercadologicamente falando, dado o escopo da campanha, é de se 

esperar que haja, já que para uma posterior análise de resultados da campanha 

estas informações são de extrema importância importantes. 

No caso dos elementos de mídia utilizados, chama a nossa atenção que as 

funcionalidades disponibilizadas pela plataforma, como envio de áudio (Figura 23), de 

vídeo, de imagens, de emojis e gif’s consubstanciam elementos do pano de fundo 

que vão constituem o cenário de Goffman. O uso dessas ferramentas cibernéticas 

aliado ao tempo de resposta permitem ao interlocutor imergir na história contada por 

Fabi, a qual se desenrola, ficcionalmente, de maneira simultânea ao relato dos fatos. 

Para tanto, são as funcionalidades da plataforma que permitem a construção de um 

cenário capaz de ambientar a narrativa da campanha e auxilia a manutenção da 

atenção do público durante todo o período de interação. Ademais, um ponto aqui 

merece destaque: o envio de áudio referente a uma parte da narrativa que se 

desenvolve num bar. De forma verossímil, dado ao contexto e conteúdo da 

mensagem, a programação do robô utiliza esta funcionalidade de forma programada 

no turno noturno. Em nossa análise, por exemplo, recebemos este o áudio às 

21h17min (Figura 23). No arquivo de 13 segundos, repleto de sons de fundo que 

simulam uma gravação feita em ambiente aberto, com som de vento e vozes 

incompreensíveis, a Fabi narra: 

 

Meu, cê não acredita o que acabou de acontecer: a gente tava num bar, aí e 
meu amigo, né, ele foi até o banheiro e quando ele voltou ele me chamou 
assim, né, ele falou que ele recebeu um vídeo meu nesses gru... 
[mensagem interrompida] (sic). (PROJETO CARETAS, 2019). 



145 
 

 

Figura 23: áudio enviado por Fabi. Fonte: Facebook 

 

Este mesmo artifício ocorre em outros momentos interacionais em quem o 

envio de mídias, não apenas as mensagens escritas, são enviadas em horários 

chave ao longo do dia. É esta característica que faz com que o interlocutor tenha a 

sensação de estar acompanhando o drama da Fabi em tempo de real. Ao usar os 

artifícios que um usuário comum igualmente utiliza, o bot assemelha-se ao 

comportamento humano padrão esperado em uma conversação online, o que, mais 

uma vez, fortalece não apenas a lealdade dramática, mas toda a fachada 

antropomórfica do bot. Por outro lado, além de manter a fachada antropomórfica, o 

robô precisa igualmente trabalhar a fachada de vítima de ciberbullying, apresentada 

logo no primeiro momento da conversa. Ambas essas faces demandam trabalhos 

específicos, mas correlatos, e utilizam-se de todos os elementos tecnológicos 

disponibilizados pela plataforma Messenger. Assim, é notável a aplicabilidade dos 

recursos de cenário disponíveis, como o encaminhamento de prints das supostas 

ameaças do ex-namorado ao saber da possibilidade de denúncia por parte da vítima 

(Figura 24), áudios relatando a disseminação do seu vídeo íntimo e fotos para reforçar 

seus relatos de medo e raiva.  
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Figura 24: prints enviados por Fabi. Fonte: Facebook. 

 

Toda construção desse material, desde as fotos que representam a Fabi, a 

criação de documentos que simulam um possível denúncia, as simulações de 

conversas entre a vítima e o agressor e até a mixagem dos áudios enviados com o 

acréscimo de sons ambientes que ratificam a narrativa e são previamente 

programados para envios em horários pré-determinados constituem um amplo 

trabalho de bastidor que revelam o planejamento narrativo desenvolvido antes de 

colocar em cena história que o Projeto Caretas quer contar. Este trabalho nos 

bastidores, no caso da Fabi Grossi, é o que mais se assemelha a preparação de 

uma peça teatral, uma vez que todo esse material equivale diretamente aos objetos 

que compõem o cenário e ambientam o palco onde a narrativa se desenvolve. 

No caso da Fabi, além de integrar sua campanha, o cenário ainda subsidia a 

divulgação dos canais de atendimento às vítimas que são apresentados ao público 

ao longo da conversa. Além de dados estatísticos e reportagens, um link para o site 

helpline.org.br é disponibilizado como canal online que disponibiliza chat com 

profissionais aptos a orientar vítimas desse crime (Figura 25). Estes artifícios, além de 

fazer parte do trabalho de face da personagem que encontrou não apenas apoio 

familiar, mas também ajuda técnica, reforça a realização dramática e lealdade 

dramatúrgica, todas as ferramentas de mídias avalizam a campanha e arrematam a 
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história ao conduzir a linha narrativa ao ponto de entregar às vítimas um canal de 

apoio com especialistas que podem auxilia-las a solucionar seus problemas.  

 

Figura 25: link para linha de auxílio às vítimas. Fonte: Facebook. 

 

Assim sendo, para que haja o bom desenrolar da dramatização idealizada, o 

planejamento do espaço cênico e de todas as realizações performáticas que ali hão 

de se desenrolar são essenciais para o sucesso da peça. No caso em análise, 

tratando-se de uma narrativa ficcional desenrolada em um ambiente online o bom 

uso das ferramentas digitais disponibilizadas permite amparar o discurso emocional, 

inclusive com a possibilidade de ouvir, e não apenas ler, o texto representado. 

Assim, esses elementos transmitem a mensagem “muito mais pelo viés da emoção 

do que do significado presente no texto” (GARCIA, 2003, p. 186). Dessa maneira, no 

uso das mídias, notadamente as sonoras e imagéticas, é onde podemos visualizar 

com mais clareza a consubstanciação dos elementos de cena descritos por Erving 

Goffman. Sem essa ferramenta, a angústia, o medo e a revolta da vítima seriam 

reféns da interpretação textual do interlocutor. Em suma, no palco do Messenger, 
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todas as suas funcionalidades podem ser transformadas em cenário que ambienta e 

dá vida a narrativa, seja ela real ou ficcional, protagonizada por humanos ou robôs. 

 

5.3.2 Performatizando o ciberbullying 

 

Neste ponto, buscamos compreender os aspectos interacionais relacionados 

a presença, ao processamento da linguagem natural, ao tempo de resposta e a 

aparência a fim de correlacioná-los com os conceitos goffmanianos de copresença, 

realização dramática, fachada, lealdade dramatúrgica, aparência, maneira e 

enquadramento. Identificar os pontos de convergência desses elementos nos 

norteará na busca do entendimento acerca de quais comportamentos humanos 

podem ser satisfatoriamente transpostos para a programação de robôs de 

conversação que visam emular um ser humano. Dito isto, passemos a esmiuçar as 

características desse robô de interação à luz dos pressupostos goffmanianos. 

 

5.3.1.1 Apresentando as fachadas 

 

De início, precisamos deixar marcadas quais as fachadas são apresentadas 

pelo bot para que, ao longo da análise dos demais itens, possamos compreender 

como ocorre a defesa de cada uma delas a partir de diversas estratégias de 

comunicação e de tecnologia adotadas pelo Projeto Caretas. Assim, resta-nos 

evidente a existência de duas fachadas facilmente identificadas no bot: a fachada 

antropomórfica, onde busca-se simular, com o máximo de precisão possível, um ser 

humano, e a fachada de jovem mulher vítima de ciberbullying. Assim como Goffman 

explana que cada pessoa é detentora de inúmeras fachadas que são entram em 

palco a depender da situação social que se desenrola, na Fabi ambas as fachadas 

caminham juntas, são interdependentes e são igualmente trabalhadas. Contudo, 

desde já deixamos claro que a fachada antropomórfica é a base que sustenta a de 

vítima. Nesse sentido, falhar com a primeira implica, necessariamente, em falhar 

com toda a narrativa desenvolvida na campanha. 

Desta feita, buscar identificar a fachada-vítima a partir da manifestação da 

persona da marca no feed do Facebook, conforme fizemos com a Beta, mostra-se 

prejudicado na medida em que não há interações da marca na página do projeto. 
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Portanto, precisamos identificar essa persona olhando unicamente para o chatbot, já 

que não há outras manifestações de personalidade do Projeto Caretas em outra 

plataforma: a Fabi existe apenas ali, no Messenger. É aqui que buscaremos 

encontrar elementos que contribuam para a fachada a ser trabalhada. Isto posto, 

considerando os objetivos da campanha e todo o plano de fundo que impulsionou a 

criação da estratégia comunicacional, a Fabi é própria face do projeto caretas, sua 

persona. Dirigir-se a um público específico e jovem em uma campanha social, como 

o proposto pelo Projeto, implica em adotar uma personalidade imagética que permita 

a este público identificar-se na própria campanha. Se não há a sensação de que 

aquele problema pode também acontecer comigo, se eu não consigo me enxergar 

no outro, é difícil estabelecer um vínculo relevante o suficiente que seja capaz de 

tornar-se um canal de transferência de informações relevantes entre as partes.  

Por outro lado, durante toda a interação existem diversas marcações 

interacionais que reforçam a fachada antropomórfica do robô. A primeira delas, por 

exemplo, encontramos no início do contato com o bot. Ao buscar extrair informações 

do usuário através de perguntas durante o diálogo e não através de artifícios 

tecnológicos como o Biga Data (Figura 26), o chatbot incorpora uma usuária comum 

da rede ao demonstrar não apenas pouco conhecer sobre o interlocutor, mas se 

interessar por saber de quem se trata. A lealdade dramatúrgica da narrativa, neste 

caso específico, envolve demonstrar o menos possível a quase onisciência que uma 

IA pode ter e manter esse papel durante toda a interação é relevante para, mais uma 

vez, não causar assombro ou repulsa ao usuário.  

 

Figura 26: apresentação. Fonte: Facebook 
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Desta forma, é interessante mostrar que o menos é mais: apesar de toda a 

tecnologia e funcionalidade que o Big Data pode oferecer à construção e à evolução 

da Inteligência Artificial, deixar oculta esta capacidade torna-se, no presente caso, 

essencial para manutenção da lealdade dramatúrgica da interação. Esta 

característica é diametralmente oposta ao esperado no caso de serviços 

automatizados aos quais percebe-se que iniciar a conversa chamando o usuário 

pelo nome cria uma sensação de zelo com o consumidor, empatia e pertencimento. 

Desta maneira, resta evidente que não há uma fórmula padrão a ser aplicada, mas 

sim a indispensabilidade de uma análise caso a caso para saber até que ponto 

deve-se externar a capacidade dos bots de coletar informações acerca do usuário e 

utilizá-las em uma conversa automatizada.  

Dito isto, a manutenção dessas duas fachadas da Fabi Grossi durante as 

quase 24h de interação com o usuário consubstancia a defesa da persona do 

Projeto Caretas e a forma com que este escolheu se comunicar com seu público. O 

envio de fotos, áudios e vídeos contribui para a defesa da persona na medida em 

que integra o rol de ações que promovem a estratégia de manutenção da fachada. O 

que veremos a seguir é como a defesa dessas fachadas se desenrolam a partir da 

teoria da teatralidade goffmaniana aplicada à interação com a Fabi Grossi. 

 

5.3.2.2 Aparência e maneira 

 

Conforme relatamos, logo no primeiro contato com o usuário é enviado uma 

alerta no sentido de informá-lo que a conversa a ser desenvolvida é, na verdade, 

uma “experiência de ficção interpretada por uma atriz virtual” (Figura 22). A escolha 

das palavras é interessante: não se diz tratar de um robô ou mesmo de uma IA. Usar 

a expressão “atriz virtual” é um artifício para que não seja criada uma resistência 

inicial do interlocutor humano por estar conversando com uma máquina, o que causa 

ainda uma certa repulsa por parte de alguns. É um jogo de palavras que revela uma 

verdade através do eufemismo, ou seja, trata-se do dizer sem dizer. Na verdade, 

Kathia Calil, a mulher que emprestou rosto e voz à Fabi, é uma atriz, mas não virtual. 

Virtualidade está no que a transpôs para o Messenger: o código de programação. 

Dessa forma, além de uma imagem para a personagem, à Fabi Grossi também foi 

atribuída uma aparência e uma maneira. Isto posto, para criar essa atriz virtual, o bot 
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pauta sua interação com o usuário através não apenas de relatos, mas também 

apresentando fotos, áudios, vídeos e documentos que são ingredientes relevantes 

para a verossimilhança da narrativa e são importantes para o objetivo persuasivo de 

conscientização acerca da temática abordada na campanha. É no aplicativo de 

conversação instantânea onde as ações do enunciador ocorrem e é com os 

elementos tecnológicos oferecidos pela plataforma que a fachada da personagem 

Fabi será validada.  

Após este aviso inicial, a robô se propõe a apresentar-se, dizendo seu nome e 

idade, para logo em seguida questionar ao interlocutor humano sobre a idade dele. 

Em que pese este último dado poder ser facilmente coletado pelos dados presentes 

no perfil do Facebook do interlocutor, a Fabi opta por perguntar a idade da pessoa 

com quem está conversando (Figura 26). Esta estratégia pode ser vista por dois 

ângulos: o primeiro, a cortesia, por abrir as portas e servir como um quebra gelo 

para iniciar a conversação; o segundo é perceber que este questionamento serve 

como a âncora conversacional que justifica ela própria revelar sua idade, 21 anos, o 

que se mostra relevante para a identificação do público alvo (adolescentes e jovens 

adultos) com a mulher que compartilhará seus problemas e angústias. Por outro 

lado, é de se esperar que por trás da conversa, independente da veracidade da 

resposta dada pelo interlocutor humano, os programadores tenham coletado o dado 

etário existente nas páginas dos usuários como métrica de resultados e alcance da 

campanha. Dessa forma, pouco importa, estatisticamente falando, se a idade 

revelada pela pessoa durante a conversa é ou não real, pois o próprio código capta 

o que de fato interessa através do Big Data. 

Logo após se autoqualificar, Fabi manifesta receio de que o vídeo caia nas 

mãos de alguém da sua família e ao questionar se deve ou não contar o ocorrido 

aos pais, a Fabi adiciona novos elementos à sua fachada. Passamos a conhecer um 

pouco mais o ambiente social ao qual ela está inserida na medida em que, pouco 

após a fase de apresentação, de si e do problema que a aflige, Fabi envia três fotos 

suas: uma em plano médio, que revela a aparência do seu corpo, e duas de rosto. 

Após encaminhar as fotos, ela informa: “essa sou eu” (Figura 27).  
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Figura 27: fotos da Fabi. Fonte: Facebook. 

 

Esta fase da conversa é interessante por não deixar aberto ao usuário como 

seria a fisicamente a garota que está desabafando com ele. O bot faz questão de 

deixar claro como ela é fisicamente. Para além disso, o local onde as fotos foram 

tiradas e as roupas que usa também servem de indicativo para tentar enquadrar a 

Fabi em um determinado padrão socioeconômico. Ademais, entre uma foto e outro, 

ela revela que passou maquiagem para a mãe não perceber que passou a noite em 

claro. Este dado, apesar de parecer bobo, indica que a Fabi ainda mora com a mãe 

e, mais a frente, em outro momento ela também acrescenta que o pai mora 

igualmente com ela. Assim, pouco a pouco esses elementos visuais e informativos 

vão moldando a fachada a ser defendida ao longo da interação: Fabi é uma mulher 

jovem, branca, de classe média e que mora com pais em um apartamento. Destarte, 

ao pensarem em criar um bot apto interagir e cativar jovens e adolescente, a marca 

idealizou um background social para inserir a personagem Fabi e torná-la mais crível 

e simpática ao público. 

 

5.3.2.3 Realização dramática e lealdade dramatúrgica 

 

Após identificar como seria a aparência da Fabi, passamos a observar os 

elementos que integram a realização dramática da personagem. Começamos pela 

análise do suposto o Processamento da Linguagem Natural (PLN) de forma 

satisfatória, uma vez que a maior parte da interação deste chatbot ocorre por meio 
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de mensagens abertas, ou seja, o usuário digita livremente as respostas aos 

estímulos fornecidos pelo software. Depois de finalizar a interação e revisitando-a, é 

interessante observar que nenhuma resposta escrita implica em uma contra 

resposta direta do bot (Figura 28). A impressão que temos é que pouco importa o que 

falamos, a Fabi sempre continuará o assunto de forma mais ou menos genérica. 

Assim, se o interlocutor se envolver de maneira fidedigna na conversa, 

respondendo-a de maneira coesa com o assunto em pauta, a forma como a 

narrativa foi escrita permite que esse artifício de não precisar interpretar diretamente 

o que o outro diz passe desapercebido e seja bem camuflado durante toda a 

conversa. Dessa maneira, notamos um falso PLN na medida em que o código não 

busca realmente compreender o que está sendo dito. Entretanto, a boa emulação do 

PLN faz com que o usuário pense que a Fabi realmente está entendendo o que ele 

diz e, aos olhares menos detalhistas, a impressão de que há uma interpretação do 

que se diz acaba por fabricar uma aparência mais humana e crível ao bot.  

 

 

Figura 28: exemplo de diálogo aberto. Fonte: Facebook 

 

Dessa maneira, por mais que seja uma ilusão de compreensão, a estratégia 

de maquiar um falso PLN através de uma narrativa permite manter de forma 
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satisfatória não apenas sua fachada, mas também a lealdade dramatúrgica que 

camufla sua real identidade de robô e a realização dramática que ampara toda a 

fachada de vítima defendida pelo bot. Ademais, o uso da linguagem coloquial é um 

dos elementos que valida o quadro cênico escolhido pelo idealizador da campanha e 

enquadra a Fabi dentro do estereótipo de mulher jovem de classe média que 

compõe sua aparência. Todo esse cuidado com a linguagem escolhida e com a 

emulação de PLN são eficazes para evitar a faux pas e manter a antropomorfização 

em um nível crível. De fato, somente ao fim da interação o discurso publicitário é 

revelado ao interlocutor através de um vídeo institucional e uma pesquisa de opinião 

sobre a experiência com o bot, delimitando o fim do quadro cênico do discurso. 

Somente neste ponto todo o trabalho de face é desfeito para revelação do real 

intuito da conversa: uma campanha de conscientização.   

De outro pórtico, caminhando lado a lado e de forma complementar ao falso 

PLN, o tempo de resposta longo da Fabi também se mostra um detalhe relevante. 

Conforme observamos na Figura 28, o bot esperou quase 22h64 para responder ao 

estímulo do interlocutor humano. É justamente esta interação assíncrona que melhor 

contribui para a manutenção da Realização Dramática do bot e, por mais estranho 

que possa soar, na sensação de copresença digital. Este detalhe emula o não 

imediatismo das conversas entre humanos mediadas por softwares de conversação 

de forma que, ao responder após determinado tempo, o bot faz parecer que de fato 

há do outro lado da tela um humano no exato momento em que aquela resposta foi 

enviada. Afinal, se nem sempre estamos disponíveis para prontamente responder 

em nossos aplicativos de WhatsApp ou Messenger, não há sentido em fazer com 

que um bot que tem por objetivo emular da melhor forma possível um ser humano 

responda prontamente. Esse contato supostamente longo e pausado65 ocorre auxilia 

a fazer com que o interlocutor acredite estar acompanhando os fatos em tempo real, 

pois é assim que a história é contada. Dessa forma, o bot não antecipa o final da 

celeuma, uma vez que a intenção da campanha é fazer com que o público viva a 

problemática da vítima ao mesmo tempo que ela: a preocupação, as ameaças, os 

 
64 Estímulo humano enviado às 22h09min do dia 27 de março de 2018 e resposta da Fabi às 
19h47min do dia 28 de março de 2018. 
65 Ao mandar uma mensagem para Fabi, o interlocutor pode ter que esperar até várias horas pela 
resposta. Durante estas janelas, ocorrem os fatos novos que constroem a narrativa, conforme 
detalhamos ao falar sobre o tempo de resposta. 
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julgamentos sociais. Assim, além de humanizar o comportamento da Fabi, o tempo 

de resposta do chatbot também é uma importante ferramenta narrativa. 

Dito isto, importa dizermos que dentre os três robôs analisados, apenas a 

Fabi tem essa característica de demorar a responder. Naturalmente, como o bot da 

Americanas.com tem como objetivo ser um canal de atendimento ao consumidor, é 

de se esperar que ele esteja sempre pronto para responder às indagações do 

usuário. Aliás, conforme já explicitamos, o chatbot das americanas emula um 

atendente de SAC, ou seja, de fato é esperado que este funcionário esteja sempre 

pronto para atender. Dessa maneira, adequar o tempo de resposta aos objetivos 

performáticos do bot, por mais que seja uma característica nem sempre atentada 

pelos programadores, é peça fundamental tanto para a manutenção da realização 

dramática como para a sensação de copresença, mesmo que num ambiente digital. 

Por fim, algo que salta aos olhos na análise da Fabi é como toda a fachada 

defendida ao longo de quase 24h de conversa é rapidamente desfeita com apenas 

algumas palavras: “a experiência CARETAS finalizou. Obrigado por participar. Pode 

responder algumas perguntas?” (Figura 29). Neste ponto temos a finalização da 

realização dramática. A partir de então, as perguntas que se desenrolam não 

possuem qualquer obrigação de fidelidade à lealdade dramatúrgica: a peça acabou. 

Como o fechar das cortinas ou o acender das luzes de um teatro, estas poucas 

palavras são suficientes para demarcar o fim da simulação e o desfazimento de todo 

trabalho cênico até então realizado pela Fabi. Mais do que encerrar este ciclo 

comunicativo, estas mensagens desnudam o quão trabalhoso é manter a realização 

dramática e o quão fácil é desviar-se do caminho e revelar a encenação por trás do 

trabalho realizado. Para tanto, notamos não apenas uma mudança na linguagem, 

com o emprego de mais formalidade, mas um distanciamento emocional do público. 

Assim como o reabrir das cortinas que revela o elenco que se apresenta, a 

mensagem vem finalizar a narrativa. Até antes da mudança a qual revela, no início, 

tratar-se de uma ficção, a campanha deixava no ar se os fatos descritos eram reais 

ou não, mesmo que desde sempre houvesse essa pesquisa de opinião ao final. 

Hoje, não há mais espaço para esta dúvida, vez que a primeira mensagem que 

recebemos é um aviso de que se trata de uma experiência de ficção. De qualquer 

forma, o que percebemos é que a quebra de todos os elementos goffmanianos até 

então trabalhados é suficiente para romper com o trabalho de face desenvolvido. 
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Figura 29: encerramento da interação. Fonte: Facebook 

 

Dito isto, mesmo considerando um propósito e um modus operandi 

completamente antagônicos aos demais robôs aqui analisados, o chatbot Fabi 

Grossi é onde mais ficam perceptíveis os pressupostos de Erving Goffman para as 

interações face a face aplicados às conversas automatizadas. Numa analogia 

causal, concluímos que ao observarmos maior quantidade de pontos de 

convergência entre a aplicabilidade dos pressupostos goffmanianos para relações 

humanas em copresença nas relações mediadas que envolvam robôs de 

conversação, maior o processo de antropomorfização do bot. Via de consequência, 

maiores as chances ser estabelecido um vínculo empático e afetivo entre o público e 

a marca que se utiliza destas ideias sociológicas para a manifestação da persona 

por intermédio da Inteligência Artificial. 

 

5.3.3 Tão humana quanto possível 

 

A Fabi Grossi nasceu com um propósito: conscientizar os jovens acerca das 

implicações decorrentes da prática de ciberbullying. Além de mostrar às vítimas que 

a culpa não é delas e que há meios legais e grupos de apoio especializados, a 

narrativa também expõe ao público de forma didática e empática as consequências 

psicológicas que este crime gera. Para tanto, o que verificamos é que, antes de ser 

veiculada, a história protagonizada pelo chatbot passou por um amplo trabalho de 
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bastidor que foi essencial para a construção sólida de sua atuação, não apenas no 

que concerne à criação do roteiro da peça interativa digital, mas também em toda a 

pesquisa temática que subsidiou o trabalho e em todos os elementos de mídia que 

compuseram o cenário performático.  

Certamente, por ser um storytelling interativo, é mais palpável espelhar a 

teoria da teatralidade goffmaniana para a Fabi do que para os demais robôs. A 

compreensão é mais acessível e os conceitos são menos nebulosos. Portanto, não 

foi difícil ver as ideias de Goffman emergiram da interação na medida em que esta 

foi pensada inteiramente com vistas a emular um ser humano de forma crível sob 

pena de, falhando, colocar por terra toda a campanha social. Como forma de manter 

a realização dramática sob controle, este bot tem o diferencial de conhecer 

antecipadamente os rumos do diálogo. Tudo foi pensado e construído para que a 

relação interacional tivesse início, meio e fim, sempre sob controle narrativo da 

personagem e nunca do usuário. Este controle da narrativa desenrola-se através de 

uma performance convincente ao ponto de parecer que há uma via bilateral de 

mensagens quando, na verdade, somente a Fabi de fato comunica. As ponderações 

do usuário são relevadas de forma discreta, sem que este sequer perceba que 

pouco importa o que ele fale, a história seguirá um fluxo já determinado.  

Para o fim ao qual foi programada, a Fabi Grossi obtém sucesso em alcançar 

seu objetivo. Não apenas com a emulação de uma pessoa ocorre de forma 

marcante e sem desencaixes performáticos, mas como uma história simples, crível e 

marcante. O chatbot é capaz de criar uma empatia no usuário, um sentimento de 

humanidade e de pertencimento. Os elementos de mídia usados corroboram 

positivamente para a dramatização e simulam a forma como os usuários humanos 

de fato utilizam a plataforma. Portanto, os menos desavisados poderiam, de fato, 

confundir a personagem com uma mulher real vítima de ciberbullying. Contudo, para 

que tudo isso fosse possível, o que salta aos nossos olhos é o planejamento 

detalhado da ação. A atenção aos detalhes foi relevante para o sucesso da ação e 

foram eles quem mantiveram não só as fachadas trabalhadas, mas principalmente a 

lealdade dramatúrgica necessária para conscientizar o público acerca dos efeitos da 

prática de ciberbullying. 
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5.4 CONCLUSÕES 

 

Após interagir com os bots elencados na Tabela 2 e analisar com mais 

profundidade os três robôs descritos neste capítulo, algumas considerações entre a 

convergência a teoria da teatralidade de Erving Goffman e a utilização da 

Inteligência Artificial no mercado digital merecem ser ressaltados. Estas 

considerações têm o escopo de compreender se a hipótese inicial aviltada foi 

confirmada ou não no que tange ao papel dos chatbots na manifestação da persona 

da marca e seus reflexos no vínculo desta com seus consumidores. Ao iniciarmos o 

presente trabalho, tínhamos como hipótese a possibilidade de utilização dos 

softwares de conversa automatizada como ferramenta auxiliar no fortalecimento do 

vínculo afetivo entre a marca e seu público. Para tanto, acreditávamos que seria 

necessário a realização de um trabalho de face a fim de defender a fachada 

representativa da marca e, para viabilização dessa defesa, a aplicação dos 

conceitos goffmanianos dispostos na teoria da teatralidade poderiam contribuir na 

construção de robôs capazes de melhor emular um ser humano. Contudo, após a 

análise acima referenciada, algumas peculiaridades provocaram alterações no 

resultado até então esperado. 

A primeira conclusão que salta aos olhos refere-se a fachada. De início, 

acreditávamos que a emulação do comportamento humano inerente aos chatbots, 

cujo objetivo é justamente mimetizar um ser-humano, estaria imbricada na 

manifestação da persona da marca, ou seja, a fusão de ambos consubstanciaria 

uma única face a ser defendida. Entretanto, não foi isso que verificamos. Em todos 

os casos, sejam nas interações superficiais com os robôs dispostos na Tabela 2 ou 

mesmo nos três analisados com mais detalhes, restou evidente que a programação 

dos chatbots precisa ser pensada com vistas a defender não apenas uma, mas duas 

fachadas: uma antropomórfica, característica inata a todos os programas dialogais 

que visam imitar o comportamento humano, e outra que representará a persona da 

marca, esta líquida e adaptável aos interesses mercadológicos da empresa. Com 

isso, ao invés de termos uma única fachada resultante da união entre as 

características básicas da tecnologia e a estratégia comunicacional da marca, o que 

se verifica é uma simbiose entre duas faces autônomas.  
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Portanto, é indispensável que a criação desses softwares trabalhe 

simultaneamente elementos que possibilitem a defesa dessas duas fachadas de 

forma pareada. Por isso que, quando falamos de robôs representativos de marcas, 

optamos por tratar a relação destas faces como uma relação simbiótica onde uma 

depende da outra para sobreviver. O equilíbrio entre estas defesas irá reverberar 

nas consequências empáticas resultantes da interação humano-máquina. A questão 

é que a forma como essas fachadas serão defendidas irá ser alterada com base no 

objetivo final pretendido com o uso da IA.  

Na Amora, a atendente virtual da Americanas.com, houve desencaixes em 

ambas as fachadas. Além de ser incapaz de se harmonizar com o discurso 

tecnológico e vanguardista que a empresa exprime em suas peças publicitárias, 

pouco refletindo a persona da marca, este bot igualmente falhou em simular um 

atendente humano. A incapacidade de compreender perguntas simples e diretas, ou 

mesmo de correlacionar palavras-chave aos serviços oferecidos pela empresa, 

desnuda a mecanicidade do sistema e em nada se assemelha ao comportamento 

esperado de um atendente humano. Alterações simples como a vinculação de 

palavras-chaves ao banco de dados de perguntas frequentes direcionadas à 

empresa ou mesmo a utilização de menus/botões no lugar de perguntas discursivas 

são capazes de contribuir positivamente para a realização dramática da performance 

e fazer emergir maior eficiência na solução dos problemas vivenciados pelos 

consumidores. Ademais, a utilização de dados provenientes do perfil do usuário, 

como dirigir-se a ele pelo nome, além de contribuir com a fachada antropomórfica, 

também gera efeitos no sentimento de pertencimento do consumidor, fomentando a 

empatia deste pela marca. Portanto, para a Amora, a principal deficiência observada 

foi a utilização inadequada das tecnologias disponíveis, ou seja, a falta de esmero 

no trabalho de bastidor não apenas impossibilitou a realização dramática como 

também comprometeu significativamente a lealdade dramatúrgica da Amora para 

com suas fachadas. 

Quando olhamos para a Beta, um sistema cuja função é simplesmente 

encaminhar clipping de notícias sobre um determinado assunto, identificamos a 

fachada antropomórfica, comum a todos os chatbots, e a fachada feminista. A 

realização dramática que permitiu a defesa do comportamento feminista foi balizada 

predominantemente na linguagem escolhida, inerente a este movimento social, e na 

temática abordada nos diálogos com o usuário. A fachada antropomórfica, por sua 
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vez, foi trabalhada na forma com que as notícias mapeadas pelo projeto são 

apresentadas ao interlocutor humano. No lugar de simplesmente encaminhar 

informações, a Beta contextualiza e simplifica a linguagem técnica inerente a 

projetos de lei e ações judiciais. Portanto, para esta defesa antropomórfica também 

foi necessária a adequação dos termos e construções semânticas para imersão no 

universo feminista.  

Outro ponto a ser destacado foi a não disponibilização de respostas abertas, 

ou seja, o diálogo com a Betânia desenrola-se integralmente através de botões e 

menus. Contudo, a forma como essas mídias foram utilizadas suaviza a impressão 

de mecanicidade da interação. Por exemplo, ao questionar a usuária se ela quer 

saber mais sobre determinado assunto, a Beta apresenta um botão com o comando 

“me conta!” no lugar de um simples “sim”. Esta escolha construtiva retira a atenção 

do uso dos botões e imerge a interlocutora ainda mais no assunto abordado. Dito 

isto, o ponto forte do bot Beta, criada para ser um simples sistema de push de 

notícias, é o uso de artifícios linguísticos para envolver a usuário na temática 

feminista e na falsa humanidade da robô. Sua maior fraqueza é a incapacidade de 

promover um processamento de linguagem natural que permita o desenvolvimento 

de diálogos abertos entre a máquina e o humano. Assim, em que pese ter alguns 

desencaixes, a Betânia ainda consegue estabelecer um vínculo de pertencimento da 

usuária a um grupo formado por outras mulheres semelhantes a ela. Desta forma, 

ela obtém sucesso em envolver as interlocutoras que a procura no mundo do 

movimento feminista.  

A Fabi Grossi, por sua vez, é a robô que mais guarda familiaridades diretas 

com a teoria da teatralidade, já que ela desenvolve uma narrativa e convida o 

usuário vivenciar “ao vivo” sua história. Dentre os três bots, este é onde verificamos 

a maior necessidade de sustentação da fachada antropomórfica, pois deixar de ver a 

Fabi como uma mulher compromete significamente a mensagem que a campanha 

social quer passar. Somente bem trabalhada esta face, com a emulação mais 

próxima de um ser humano usando o Messenger, é que a fachada de vítima de 

ciberbullying pode emergir.  Portanto, aqui observamos a necessidade ímpar de um 

trabalho de bastidor robusto, com a criação integral de uma personagem a partir de 

toda técnica dramatúrgica por trás dessa criação. Preparação de áudios, imagens, 

documentos, fotos que integrarão a narrativa e sua codificação no algoritmo que dá 

vida à Fabi para que sejam encaminhados ao usuário no horário oportuno, tal como 
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destacamos os áudios supostamente gravados em um bar que são enviados apenas 

no período noturno.  

No que tange à realização dramática, este robô teve sucesso em simular um 

processamento de linguagem natural (PLN) na medida em que, apesar de ser 

desenvolvido em um diálogo aberto, a Fabi detém o controle narrativo ao ponto de 

pouco ter importância o que o usuário fala: ela sempre chama pra si o protagonismo 

do diálogo e acrescenta novos fatos a história por ela contada. Portanto, a maneira 

como a teia narrativa foi traçada impõe um imediatismo na fala da personagem que 

se sobrepõe a qualquer pergunta eventualmente formulado pelo interlocutor. Desta 

forma, para usuários comuns, o bot transparece uma falsa impressão de 

compreensão do que é escrito e simula satisfatoriamente um PNL quando este, na 

verdade, inexiste.  

Portanto, os pontos fortes da Fabi podem ser resumidos em dois: a robustez 

do trabalho de bastidor e a realização dramática que permite a emulação de um 

PLN. Estes dois elementos são essenciais na lealdade dramatúrgica da fachada 

antropomórfica. Já a fachada de vítima de ciberbullying é trabalhada a partir da 

narrativa construída. O desenrolar da história é a linha mestra que ampara a este 

trabalho de face e é fomentado com o uso do material cênico preparado nos 

bastidores da performance. Assim, os áudios e imagens que ilustram a narrativa 

fortalecem o relato e dão voz às angústias e sofrimento da Fabi. Ao final, é possível 

entender as dificuldades enfrentadas pela personagem e, de fato, é plausível a 

criação de um sentimento de empatia com o sofrimento desta suposta mulher vítima 

de ciberbullying. Deste modo, a Fabi Grossi é capaz de obter sucesso no que 

concerne ao estreitamento do vínculo do usuário com a mensagem social defendida 

pelo Projeto Caretas e pela Unicef. 

Dito isto tudo, enfatizamos que não há uma padronização comportamental 

aplicável a todos os softwares de conversa automatizada, estando sua construção 

ligada diretamente ao objetivo de sua existência e aos resultados empáticos 

esperados para com o consumidor. Se na Amora, por exemplo, esperávamos que 

fôssemos chamados pelo nosso próprio nome, na Fabi o simples fato de termos 

nossa idade questionada, apesar de ser informação de fácil coleta em nosso perfil 

de usuário, nos imerge na sensação de estarmos sendo apresentados a uma nova 

potencial amiga. Portanto, a expectativa gerada em um atendimento ao consumidor 

de termos nossa identidade conhecida pelo bot não se aplica a uma simulação de 
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diálogo cotidiano. Entretanto, apesar das particularidade, pontos comuns foram 

identificados no processo de criação e programação de robôs representativos de 

marca.  

Similar, mais uma vez, à criação de uma peça teatral, mais precisamente à 

escrita de um roteiro dramatúrgico, onde a construção da história inicia-se pelo seu 

final para só depois ser construído o caminho narrativo a ser percorrido para se 

alcançar o clímax (FIELD, 2001), a constituição de um robô de conversação pode 

ser fortalecida se iniciada pelo seu objetivo final. Assim, a partir da clareza de quais 

objetivos se pretende alcançar com a veiculação do chatbot é que seu planejamento 

pode iniciar. Desta feita, é justamente durante o trabalho de bastidor que são 

definidas as particularidade a serem impressas em cada robô a partir dos objetivos 

aviltados pela ação de marketing de forma a se definir qual a melhor forma de 

dramatizar a antropomorfização do robô e a persona da marca de forma pareada. A 

identificação dos usuários, por exemplo, convém a bots de SAC, mas pode não ser 

interessante a outros tipos de chatbots, como na narrativa experenciada pela Fabi.  

Independentemente do fim almejado pela marca, o que nos resta evidente é a 

indispensabilidade de um trabalho de bastidor bem planejado e robusto. Esta é a 

fase em que serão criadas todas as colunas de sustentação da representação da 

persona da marca. Assim, se no chatbot com maiores defeitos, a Amora, foram 

identificadas falhas contundentes no trabalho de bastidor, é justamente neste ponto 

que a Fabi, robô que melhor emulou um comportamento humanizado, demonstra 

sua solidez ao verificarmos atenção aos detalhes, como a mixagem de som, criação 

de documentos e fotos da personagem. Na Beta, bot intermediário entre a 

ineficiência e o sucesso, os desencaixes observados também têm gênese em 

fraquezas oriundas de um bastidor pouco esmerado. 

Desta feita, assim como cada análise foi organizada em dois grupos, a 

preparação da performance e os atos performáticos em si, parece-nos igualmente 

importante a observância das seguintes etapas durante criação de um chatbot 

representativo de marca:  

 

1) Preparação da performance/bastidores 

a. Definição do objetivo final pretendido pela ação de marketing 
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Nesta etapa são elencadas as finalidades da ação: atendimento ao 

consumidor, serviço de notificações, imersão narrativa, campanha social, 

entre outros. 

 

b. Definição das características da persona da marca a serem externados pelo 

robô 

Aqui é definido como o robô irá se comportar a partir dos elementos 

identitários da marca. Serão selecionados itens como gênero, idade, 

pertencimento a determinado movimento social e marcações linguísticas a 

serem usadas. 

 

c. Planejamento das estratégias dialogais a serem desenvolvidas a partir das 

ferramentas de mídias disponibilizadas pela plataforma: 

Com base nos objetivos da ação precisa-se definir como o robô irá 

dialogar. Assim, é preciso determinar quais ferramentas serão utilizadas, 

como uso de texto, vídeo ou voz; de botões, diálogos abertos ou híbrido. 

Aqui é indispensável ponderar os pontos positivos e negativos de cada 

modalidade e qual a elasticidade que o bot terá a fim de potencializar a 

compreensão aos estímulos e evitar eventuais desencaixes performáticos. 

Assim, se não há uma robustez na capacidade de interpretação de textos 

escritos, ou de simular satisfatoriamente esta interpretação, é arriscado 

manter um diálogo aberto, por exemplo. 

 

d. Preparação do cenário a partir das ferramentas de mídia oferecidos pela 

plataforma 

A partir das mídias disponíveis deve-se preparar o material digital de 

apoio à performance, como áudios, imagens, gifs, vídeos, enquetes e links 

externos. A inserção destes elementos na performance também deve ser 

planejada de forma que não ocorram desencaixes, como o uso de áudio 

com assunto diverso da pauta dialogal ou o envio de links inativos. 

 

e. Criação do banco de dados ao qual o robô buscará as respostas aos 

estímulos recebidos. 
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Cada estímulo perpetrado pelo usuário importa em uma resposta por 

parte do chatbot. Desta feita, precisa-se criar um banco de dados que 

preveja quais reações podem emergir da interação com o usuário. Da 

mesma forma, é nesta fase que se idealiza qual será o comportamento do 

robô ante a uma eventual não compreensão do comando recebido. É neste 

momento que, se for o caso, configura-se o Processamento da Linguagem 

Natural. 

 

f. Programação do código de criação do software. 

Somente definidos dos os itens anteriores é que se pode dar início a 

programação do código que irá criar o software de conversação. 

 

2) Performatização 

a. Apresentação da aparência e maneirismos a partir da persona da marca e 

dos objetivos da ação de marketing 

O chatbot precisa apesentar-se ao usuário de maneira harmoniosa 

com a persona da marca manifestada em outros ambientes, online ou não. 

Discrepâncias entre estas manifestações pode descolar a imagem do bot da 

imagem da marca. 

 

b. Defesa das fachadas 

A fachada antropomórfica deve ser defendida a partir do quão 

humanizada a interação deva ser. Em simulações narrativas, como a Fabi, 

pequenos desencaixes podem prejudicar seriamente os resultados a serem 

obtidos ao romper com o desejo de manutenção da conversa. Sistemas de 

push de notícias, por sua vez, necessitam mais estimular o usuário a 

acessar determinados conteúdos do que mantê-lo imerso num diálogo por 

longos períodos. Por sua vez, outras fachadas podem caminhar lado a lado 

com a antropomórfica e têm gênese no objetivo final da campanha 

 

c. Realização dramática 

Cadeia de interações entre o robô e o usuário. Utiliza o banco de 

respostas pré-programado e os elementos cenográficos preparados a fim 

de responder aos estímulos perpetrados pelo usuário. Estas respostas 
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podem ocorrer através de perguntas abertas, botões ou ambos. Da mesma 

forma, pode usar comandos de voz ou textuais. É durante a realização 

dramática que observamos a eclosão de condutas que evoquem, ou não, a 

lealdade dramatúrgica, conjunto de comportamentos do chatbot que são 

capazes de sustentar a defesa das fachadas. Portanto, apresentar-se como 

um robô feminino e utilizar pronomes e flexões de gênero no masculino é 

um exemplo de comportamento que quebra a lealdade dramatúrgica e gera 

desencaixes performáticos.  

 

Portanto, cientes das particularidades envolvendo a finalidade inerente a cada 

robô de conversação, entendemos que a observância das etapas aqui sugeridas 

com base na teoria da teatralidade de Erving Goffman pode contribuir para 

resultados mais coerentes e positivos em ações de fortalecimento de vínculo 

empático entre a marca e seus consumidores a partir da convergência entre o uso 

de chatbot e o uso de estratégias relacionadas a persona da marca. Assim, 

independente das individualidades inerentes às interações pretendidas, este 

caminho metodológico mostra-se aplicável a construção desses robôs que têm o 

escopo primordial de representar uma marca. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Comparado aos outros animais, o homem não vive apenas em uma 
realidade mais ampla; vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão da 

realidade”. (Ernst Cassirer) 

 

O campo de análise das interações marca-público intermediadas por robôs 

começou a ganhar relevância acadêmica recentemente, principalmente após o 

anúncio feito em abril de 2016 pelo site de mídia social Facebook acerca da 

possibilidade de instalação de chatbots personalizados em sua plataforma de 

conversação denominada Messenger. Descrevendo o serviço, a rede afirma que “os 

bots podem fornecer qualquer conteúdo de assinatura automatizada, desde 

atualização sobre o clima e tráfego, até comunicações personalizadas, como 

recibos, notificação de remessa e mensagens automatizadas ao vivo, interagindo 

diretamente com o público” (FACEBOOK, 2017). A partir de então vem se buscando 

ainda mais compreender como a manifestação da persona da marca em ações que 

utilizam chatbots podem contribuir para o processo de fortalecimento do vínculo 

dessas marcas com seu público. 

Conforme percebido ao longo deste trabalho, os aspectos humanísticos 

esperados em uma interação humano-bot têm sua gênese nas próprias relações 

sociais entre humanos. Via de consequência, os programadores tendem a aplicar, 

talvez até intuitivamente, pressupostos sociais e comportamentais humanos aos 

chatbots. Essa antropomorfização é um dos maiores desafios enfrentados pelos 

profissionais responsáveis por criar esses robôs de conversação. Dessa forma, as 

teorias relacionadas às interações sociais, conforme aqui fizemos, são ponto de 

partida para se traçar caminhos que possam contribuir na construção de robôs 

conversacionais mais humanizados. 

Com o intuito de identificar como os bots se apropriam das teorias de 

interações sociais a fim de transparecer a humanidade por trás da interface 

cibernética e, assim, externar a personalidade nas marcas em um ambiente digital, 

analisamos os pressupostos teóricos sociais que norteiam as relações humanas 

para então identificarmos sua aplicabilidade nos robôs de conversação. Assim, após 

compreensão destes pressupostos e sua aplicação nos casos práticos analisados, 

vislumbramos quais as aspectos dialogais presentes nas linhas narrativas dos bots 
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fazem com que o usuário humano se sinta confortável em desenvolver uma relação 

comunicativa com esses softwares a partir da relação destas marcas dialogais com a 

teoria da teatralidade do eu.  

Portanto, fortalecer o vínculo marca-consumidor através da intermediação de 

um robô de conversação implica em desenvolver estratégias capazes de fazer com 

que os chatbots possam emular de forma crível um ente humano a partir da 

personalidade que faz parte do conjunto de elementos identitários da marca. Para 

tanto, sua programação deve ser pautada em códigos linguísticos e culturais que o 

insira na mesma realidade a qual pertença seu interlocutor humano. Nesse sentido, 

até o início do ano de 2020, não há registros na literatura acerca da plena e integral 

capacidade dos chatbots em interagir livremente, ou seja, sem a necessidade de 

intervenção direta de um humano, em que pese haver estudos tecnológicos que 

almejam tal capacidade. Isso significa dizer que suas interações são fruto de uma 

programação pré-concebida e refletem a intenção de uma pessoa que determinou 

uma série de respostas a serem dadas a depender do estímulo humano que o bot 

receba.  

Entretanto, estudos no campo da inteligência artificial vêm sendo 

desenvolvidos com foco em habilitar os robôs para que possam conhecer, interpretar 

e desenvolver o fluxo comunicacional de forma autônoma, ou seja, busca-se dar-

lhes capacidade de formular suas próprias linhas de diálogo a partir de fontes não-

humanas66. Este aprimoramento tecnológico implicará em revisões futuras dos 

resultados obtidos neste trabalho. Entender o ser humano como ser simbólico, 

capaz de utilizar linguagem emocional e símbolos que o ligam a um mundo ideal, faz 

com que tenhamos a expectativa de que as inteligências artificiais desenvolvidas a 

partir de nossa interpretação, vivência e conhecimento de mundo transformem em 

códigos as nuances que faz de nós naturalmente humanos. 

Destarte, outro ponto que emerge da temática aqui proposta dentro dos 

estudos midiáticos é a necessidade de produção de mais saberes que visem 

explicar como a inserção de inteligência artificial (como a usada em chatbots) no 

processo de comunicação pode alterar o fluxo básico comunicacional e a maneira 

como ele hoje é entendido. Nesse sentido, importa em dar-se início ao estudo do 

 
66 Para fins de exemplificação, cita-se o trabalho desenvolvido por Jizhou Huang, Ming Zhou, Dan 
Yang que busca estimular a autoaprendizagem dos bots através da extração de pares de perguntas-
respostas diretamente de fóruns de discussão online. 
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novo paradigma que emerge: considerando que até o presente momento estudou-se 

a comunicação partindo-se do pressuposto que o(s) emissor (es) e o(s) receptor(es) 

são, em geral, seres viventes, ainda que esta comunicação possa ser intermediada 

por um aparato tecnológico, é preciso compreender como os estudos 

comunicacionais serão aplicados quando em uma das pontas da cadeia de 

comunicação estiver uma máquina dotada de inteligência e capacidade de interação 

próprias.  

Portanto, o possível surgimento de uma consciência não orgânica/biológica 

pode afetar a forma como a mensagem é construída, transmitida e recepcionada 

pelo destinatário do conteúdo. Como via de consequência, novas teorias 

comunicacionais podem emergir dessa nova forma de interação. Assim, se o termo 

“comunicação” exprime a relação entre consciências (HOHLFELDT; MARTINO; 

FRANÇA,1979), os robôs de conversação apresentam-se como novos atores do 

processo comunicacional, novas consciências, e implicam em repensar a forma 

como a comunicação é compreendida e desenvolvida.  

No que concerne às conclusões emergentes dos três bots analisados nesta 

pesquisa, ressaltamos que a ausência de uma padronização comportamental 

aplicável a todos os chatbots, uma vez que sua construção está ligada diretamente 

ao objetivo de sua existência mercadológica e aos resultados empáticos esperados 

para com o consumidor, não impede a criação de etapas que possam ser aplicadas 

ao processo criativo de qualquer robô de conversação. Apesar das particularidades 

observadas em cada bot, pontos comuns foram identificados no processo de criação 

e programação de robôs representativos de marca, principalmente ao considerarmos 

a relevância do trabalho de bastidor e do planejamento detalhado da ação. Destarte, 

entendemos que, para além dos desdobramentos acadêmicos já sugeridos, é 

interessante a observância das etapas sugeridas neste trabalho para a criação de 

um chatbot representativo de marca com o fulcro de aplicar aos chatbots a análise 

de Goffman das interações sociais humanas. Dessa maneira, acreditamos que um 

robô possa ser programado de forma a permitir-lhe emular uma personalidade 

humana de forma crível, fluida e satisfatória a fim de que este bot possa ser 

ferramenta eficaz no processo de humanização das marcas. 

Por outro lado, também vislumbramos a necessidade de complementação 

futura deste trabalho com vistas a analisar robôs de conversação sob a ótica de 

usuários leigos e de obter suas impressões sobre a interação humano-máquina. 
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Tínhamos o intuito de realizar entrevistas com amostras de usuários de diferentes 

grupos socioeconômicos, o que foi frustrado dada a pandemia da COVID-19 

desencadeada no primeiro semestre de 2020 que impôs situação de isolamento 

social. Desta forma, novos olhares podem ser somados às interpretações 

externadas neste trabalho. 

Assim, tendo em vista que a tecnologia dos chatbots é uma ferramenta que 

atua no processo comunicacional, a compreensão acerca das interações sociais e 

as nuances comportamentais que imprimem no ser humano a habilidade de ser 

humano pode contribuir para o aprimoramento da interação humano-máquina. 

Dessa maneira, é possível que um robô possa ser programado de forma a permitir-

lhe emular uma personalidade antropomórfica de forma crível, fluida e satisfatória. 

Percebemos, portanto, a necessidade de aprofundamento da aplicação consciente e 

direcionada de estudos interacionistas, antropológicos e filosóficos à criação de 

robôs de conversação com a finalidade de colaborar positivamente para a 

construção de chatbots mais humanos. 
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