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RESUMO  

  

Em um contexto de avanço tecnológico, dominado pela internet, as mídias sociais conquistaram 

espaço e fazem parte do cotidiano das pessoas, as quais se informam sobre eventos locais 

recorrendo a essas ferramentas. Com isso, eventos culturais, como o Festival Nacional de Teatro 

de Governador Valadares/MG (FENTA), tiveram que se adaptar a um novo modelo de 

comunicação com seu público, utilizando a divulgação nas mídias sociais como principal 

recurso para conseguir sucesso. Nesse viés, este trabalho tem o objetivo de demonstrar como o 

FENTA se comunica com seus seguidores nas mídias sociais. Nessa perspectiva, a pesquisa 

será realizada a partir da análise de conteúdo produzido pela página do festival no Facebook, 

durante o período de divulgação e realização do 12° FENTA, ocorrido em 2019. Além disso, o 

trabalho intenciona mostrar se o festival é visto como produto, que assim como qualquer outro, 

tem a finalidade de promover a venda, o que seria, nesse contexto, um alcance significativo de 

público.  
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ABSTRACT  

  

In a context of technological advancement, dominated by the internet, social media have gained 

space and are part of people's daily lives, which inform themselves about local events using 

these tools. Thus, cultural events, such as the Governor Valadares National Theater Festival / 

MG (FENTA), had to adapt to a new model of communication with its audience, using social 

media as the main resource to achieve success. In this sense, this paper aims to demonstrate 

how FENTA communicates with its followers on social media. From this perspective, the 

research will be conducted from the analysis of content produced by the festival's Facebook 

page, during the period of 12th FENTA, held in 2019. In addition, the work intends to show if 

the festival is seen as product, which, like any other, has the purpose of promoting sales, which 

would in this context be a significant audience reach.  
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1 PROCESSOS MIDIÁTICOS  

  

O surgimento de novas tecnologias e o uso das mídias sociais influenciam diretamente 

nas formas de comunicação, além de impactar diretamente a publicidade e divulgação de 

eventos e campanhas publicitárias. Para Lévy (1999, p. 17), “as mídias sociais ou ciberespaço 

é um novo meio para se comunicar surgido da interconexão mundial dos computadores. ” O 

termo engloba não somente a infraestrutura, mas todo o universo oceânico que ele abriga como 

os seres humanos que navegam nas redes. Dessa forma, a sociedade moderna passa por um 

processo de universalização da cibercultura, na medida em que ela fica cada vez mais imersa 

no mundo tecnológico e nas novas relações de comunicação e de produção que ele nos oferece.  

Esse crescimento tecnológico e o avanço da internet fazem com que organizações e 

empresas se adaptem à nova ambiência e não fiquem obsoletas em relação à concorrência. As 

mídias sociais surgem como apoio, como ferramentas importantes para divulgação de produtos, 

campanhas, eventos, dependendo da forma como as empresas planejam seu funcionamento e as 

gerenciam. As tecnologias da informação e da comunicação desencadeiam um novo tipo de 

abordagem de comunicação nesse ciberespaço. Conforme Recuero, 

  

A comunidade virtual é um elemento do ciberespaço, mas é existente apenas 

enquanto as pessoas realizarem trocas e estabelecerem laços sociais. O seu 

estudo faz parte da compreensão de como as novas tecnologias de 

comunicação estão influenciando e modificando a sociabilização das pessoas. 

(RECUERO, 2011, p. 10).  

  

Nesse viés, a internet permite que um alto nível de informação transcorra entre os 

usuários. A rede mundial de computadores ultrapassa barreiras geográficas de tempo e espaço 

e gera uma interatividade incalculável entre pessoas de diferentes classes, raças e culturas. Além 

disso, ela tem sido essencial para consumidores e empresários exercerem seus relativos papéis 

dentro da sociedade, ou seja, vender e consumir.  

Segundo Lévy (2003), cada indivíduo carrega dentro de si habilidades que juntas 

movimentam efetivamente suas eficiências, as quais serão utilizadas para o bem comum da 

coletividade. A chamada inteligência coletiva desempenhará seu papel social nessa era digital 

quando houver intenção de influenciar alguém através da expansão de conteúdo, utilizando 

principalmente a mídia e seus veículos para atingir quem deseja, a partir de seus objetivos. Essa 

inteligência coletiva define a capacidade do homem em desenvolver processos de promoção 
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cultural, em que a sociedade, por meio de uma comunicação mais libertária e democrática, 

contribui de alguma forma para tal entrosamento. Essa autonomia social, por meio da 

inteligência coletiva, opõe-se a formas de comunicação de massa, enquanto na internet as 

pessoas se sentem livres para interagir, comunicar, divulgar, se pronunciar, aprender o que 

desejam, entre outros acessos que esse ciberespaço permite.  

Essas possibilidades que a internet permite mostram a potência dessa inteligência. Todo 

conteúdo massivo (vídeos, imagens, textos, músicas, notícias), gerado e disponibilizado na 

internet, demonstra seu potencial enquanto meio de comunicação. Desse modo, a internet 

tornase o principal espaço para compartilhamento de eventos, acontecimentos e notícias, ou 

seja, uma poderosa ferramenta para organizações e empresas venderem seus produtos. Para 

Kotler, “os computadores e a internet causaram imensas mudanças comportamentais no 

processo de compra e venda” (KOTLER, 2009, p. 13), mudanças essas que devem ser estudadas 

pelas empresas, pois os consumidores utilizam as redes como um espaço para expressar seus 

sentimentos e opiniões, compartilharem informações e fazerem publicações, podendo se tornar 

um ambiente de troca entre consumidor e empresa.  

Segundo Torres,   

  

A Internet se tornou um ambiente que afeta o marketing de sua empresa de 

diversas formas, seja na comunicação corporativa seja na publicidade, e 

continuará afetando o marketing mesmo que você não invista um centavo nela. 

Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos 

empresariais, na Internet o controle é do consumidor. Assim, mesmo que você 

não participe dela, seus consumidores estão lá, falando sobre seus produtos e 

serviços, comparando sua empresa com as da concorrência, e finalmente, 

buscando formas de se relacionar com sua marca. (TORRES, 2009, p. 61)  

  

 Com o uso da internet e o surgimento de ferramentas de mídia, empresas se veem num contexto 

em que é preciso criar um relacionamento duradouro com o consumidor. Segundo Vaz, “o 

consumidor hoje quer participar, quer fazer parte daquilo que ele vai comprar. ” (VAZ, 2008, 

p. 85). Logo, as empresas devem conhecer seus clientes, relacionar-se com eles e gerar conteúdo 

para eles.   

 Essa relação, para Bretzke (2000), é o fator-chave de sucesso para a diferenciação da oferta no 

mercado, uma vez que a oferta de valor só é possível por meio do conhecimento adquirido. A 

estratégia do marketing de relacionamento, dessa forma, possibilita a oferta contínua de valor 

superior trazendo um grande potencial de benefícios tanto para o fornecedor quanto para o 
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consumidor. O essencial nesse momento é criar um laço forte entre marca e consumidor. Kotler 

(2010) afirma que a comunicação e o marketing atual têm que olhar o consumidor como um ser 

humano com necessidades e esperanças que devem ser levadas em conta pelas empresas.  

A partir disso, será abordado neste artigo como deve ser o relacionamento do FENTA, como 

empresa numa sociedade midiatizada, nas mídias sociais com seu público, que hoje não são 

somente receptores de informações, mas sim seres interativos sociais, os quais exigem cada vez 

mais um imediatismo na comunicação, quando inseridos nesse contexto midiático.   

  

2 CULTURA EM VIAS DE MIDIATIZAÇÃO  

  

A midiatização está diretamente ligada às transformações das formas de comunicação. 

Quanto melhor a comunicação, melhor é o desenvolvimento midiático de uma sociedade e mais 

evoluídas serão as atividades interpessoais nesse contexto. Essas relações sociais realizadas 

pelos meios de comunicação só se tornam possíveis com o advento da internet, que aliada à 

agilidade de acesso às informações, se torna um meio democrático e interativo que permite a 

comunicação entre pessoas de várias culturas, a qualquer hora e sem limites geográficos.  

Para Torres, “a internet é uma rede de milhões de pessoas, de todas as classes sociais, 

que buscam informações, diversão e relacionamento e que comandam, interagem e interferem 

em toda e qualquer atividade ligada à sociedade e aos negócios”. (TORRES, 2009, p. 44). 

Mediante todo esse processo, a midiatização é fundamental na disseminação da cultura como 

característica importante na construção de uma sociedade, por meio desse compartilhamento de 

ideais.  

Sobre isso, conforme Junqueira,   

  

Neste início do século XXI diversos acontecimentos de importância histórica 

têm apresentado um novo cenário social para a humanidade. As tecnologias 

da informação remodelam a base material da sociedade e nos encaminham 

para novos padrões sociais, políticos e econômicos. Economias mundiais 

apresentam-se cada vez mais interdependentes e esta característica pode ser 

percebida em todas as esferas, seja política ou culturalmente. Podemos dizer, 

neste contexto, que as tecnologias da comunicação e informação são grandes 

responsáveis por tal integração global, a partir de um sistema de comunicação 

digital que, ao mesmo tempo em que engloba diferentes culturas, as torna 

únicas, personalizadas de acordo com as identidades dos indivíduos 

(JUNQUEIRA, 2011, p. 13).  
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Segundo Lévy (1997), isso pode ser entendido como cibercultura. Ou seja, um 

movimento que oferece novas formas de comunicação, que chamam a atenção de milhares de 

pessoas no mundo. A cibercultura e a cultura propriamente dita estão diretamente ligadas a 

questões econômicas e industriais, logo, fazem parte de uma globalização econômica. Desse 

modo, novos mecanismos de produção de sentido são criados por essa midiatização para os 

indivíduos. Para Fausto Neto, “Estes mecanismos produzem e fazem funcionar uma nova forma 

de sociedade, cujas finalidades são producionais, porém diretamente vinculadas às lógicas dos 

fluxos e das operações” (FAUSTO NETO, 2008, p. 03).  

Conforme o autor,   

  

Diante dessa nova realidade, a produção de bens e serviços está diretamente 

associada às novas formas de se comunicar, formas essas que também 

delineiam a atual forma de fazer publicidade. Assim sendo, pode-se entender 

que as constantes variações comunicacionais têm colaborado para a relação 

social com a tecnologia. A mídia passa a contribuir para os campos econômico 

e cultural na sociedade, atuando na prática social de sentidos. (FAUSTO 

NETO, 2008, p. 03).  

  

 Por meio desse mecanismo produtivo e dessa nova sociedade, o modo como a 

propaganda é feita para esses indivíduos é um importante instrumento de marketing, levando 

em consideração o comportamento do público destinado. Para Alves e Camarotto (2011), a 

propaganda se baseia em quatro caracteres principais: informativo, persuasivo, de lembrança e 

de reforço. Cada um deles têm seu poder de influência de acordo com o público destinado, pois,  

  

Em cada estágio do ciclo de vida do produto utiliza-se diferentemente a 

propaganda. Na introdução, ela serve para criar imagem, consciência e 

conhecimento nos públicos alvo, que podem ser tanto os consumidores 

propriamente quanto os intermediários de marketing, por exemplo. No estágio 

de crescimento, visa melhorar a consciência e interesse dos públicos-alvo de 

maneira mais ampla, atingindo maiores percentuais de indivíduos nesses 

segmentos. Durante a fase de maturidade, a propaganda será útil para lembrar 

ao consumidor sobre as diferenças, benefícios e vantagens do produto face aos 

concorrentes, ajudando na defesa da participação de mercado que a empresa 

alcançou. E no estágio de declínio, é usada geralmente com pouca intensidade, 

devido aos custos, e com o intuito de manter clientes fiéis ainda existentes. 

(ALVES; CAMAROTTO, 2011, p. 47)  

  

 Essa definição citada por Alves e Camaratto (2011) mostra que a propaganda eleva o 

nível de consciência e conhecimento de determinado produto ou determinada marca. Além 
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disso, para os autores, entender a cultura como produto, “mesmo que do ponto de vista 

econômico e não somente como valor sociocultural” (BRANT, 2001, p. 39), faz sentido dentro 

da sociedade capitalista que estamos inseridos.  

Segundo Brant,  

  

[...] alguns argumentos a favor do comportamento de mercado em relação à 

cultura podem ser arriscados. O primeiro deles é a inexorável realidade: 

vivemos num país capitalista, num mundo globalizado, voltados para as 

relações da economia de mercado. Entender o funcionamento dessas regras de 

mercado é questão de sobrevivência hoje, e serve também como instrumento 

de repertório para os profissionais que, por questões éticas e históricas, têm de 

oferecer visão crítica da sociedade ao seu público. (BRANT, 2001, p. 39)  

  

Enquanto sociedade é indispensável à relação de interação que se desenvolve entre as 

pessoas, o marketing utiliza a cultura como um meio de promover seus serviços em benefício 

de um todo. Para Brant (2001), uma ação cultural bem patrocinada pode associar-se à criação 

de produtos e campanhas de oportunidade. É eficiente para promoção de posicionamento de 

marca e de venda, utilizando potencial de mobilização, por meio de uma atividade que lhe é 

simpática (BRANT, 2001, p. 21). Isto é, de acordo com o autor, não é possível desvincular a 

cultura e a arte do produto como mercadoria na sociedade contemporânea.  

Para Araújo, “[...] o fato é que a arte não perde a identidade e muito menos suas funções 

de contestar e difundir estilos por integrar-se ao mercado. ” (ARAÚJO, 2012, p. 6). O autor 

defende que a arte não perde seu caráter crítico da sociedade ao ser apresentada como produto. 

Ainda segundo ele,  

  

[...] a arte pode encontrar nesta nova configuração cultural espaço 

contestatório e, desta forma, criticar a mercantilização da cultura ou 

simplesmente fazer bom uso do investimento privado. Isto significa que a 

união do marketing, das empresas e da cultura gera benefícios a todos os atores 

sociais do mercado da cultura e não somente à iniciativa privada, como é 

comum pensar. (ARAÚJO, 2012, p. 6)  

  

Quando se fala de cultura e suas vertentes, é importante observar a gama de questões 

sociais e econômicas que abrangem esse meio, como a oportunidade de empregos gerados e o 

capital que produz riqueza. A indústria do entretenimento tem grande poder social e econômico, 

já que domina e afeta de certa forma as mídias e seus interlocutores. A comunicação por meio 

da arte faz parte do chamado marketing cultural, que se torna uma possibilidade dentro desse 
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nicho de produtos comuns. Conforme Mendes (1994), marketing cultural pode ser definido 

como “uma ação privada de indivíduos ou empresas, destinada a beneficiar uma atividade 

artística ou cultural de interesse público” (MENDES, 1994, p. 17).  

Visto isso, o marketing e a cultura caminham lado a lado. Desse modo, é importante 

ressaltar a tamanha importância do marketing no cenário econômico atual. Ele traz inúmeros 

benefícios para as empresas, juntamente com a disposição da mídia, a qual faz com que o 

investimento seja ainda mais acessível, ao analisar, por exemplo, a divulgação orgânica no meio 

digital, proporcionada pelas chamadas mídias digitais.   

Entender as ferramentas comunicacionais, como o marketing, promove resultados 

positivos tanto para as empresas privadas que investem em patrocínio cultural, como também 

para os artistas que o promovem, porém ambos precisam entender que uma sociedade em vias 

de midiatização é caracterizada pelo imediatismo, exige um novo tratamento e uma nova 

linguagem para se comunicar com esse público através da transmidialidade e convergência.  

  

3 EM TORNO DA CULTURA DA CONVERGÊNCIA  

  

O teatro, visto como forma de expressão cultural, tem a potencialidade de representar as 

expressões da sociedade no seu conjunto de individualidades, retratando-a dessa forma, 

artisticamente. Segundo Berthold, “o teatro é tão velho quanto a humanidade. Existem formas 

primitivas desde os primórdios do homem” (BERTHOLD, 2014, p. 01). Desse modo, o teatro 

faz parte do processo comunicacional da humanidade e da construção de sentidos.  

Jenkins (2009) afirma sobre a evolução dos meios de comunicação e mostra que o 

público não exerce uma posição passiva ao ocupar sua nova posição no processo de 

comunicação. Segundo o autor, a sociedade deseja participar ativamente dos meios, 

compartilhando seus conhecimentos sobre temas com outras pessoas também interessadas no 

assunto.  

Na chamada cultura de convergência, as novas e velhas mídias se entrelaçam e 

receptores e transmissores de mensagem interagem de formas imprevisíveis. Jenkins trata a 

“convergência midiática” como uma “[...] transformação cultural, à medida que consumidores 

são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 

midiáticos dispersos” (JENKINS, 2009, p. 29-30). Ou seja, essa convergência não representa 

somente mudanças no âmbito do desenvolvimento tecnológico.  
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Os produtores culturais e as empresas patrocinadoras precisam saber utilizar as pequenas 

mídias, para que assim ocorra a convergência midiática, pois, é preciso entender como funciona 

a narrativa transmídia e como ela flui em diversas plataformas. De acordo com Jenkins,  

  

[...] Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o 

todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 

melhor - a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 

determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão 

obtida por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência 

que motiva mais consumo. [...]. (JENKINS, 2019, p. 138)  

  

  Por esse motivo, foi preciso que as empresas renovassem suas formas de comunicação, 

abandonando um padrão único e formatado para se aliarem ao processo de dialogar diretamente 

com seu público, para então surgir a convergência, espaço no qual as várias mídias se encontram 

por meio da internet. Passaram a considerar também posicionamentos não só empresariais, mas 

também políticos, culturais, sociais e econômicos nas mídias sociais, pois o novo público exige 

tal posicionamento para se sentir parte dessas empresas. Assim, segundo Jenkins,  

  

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 

sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados, podemos agora considerá-los participantes interagindo de acordo 

com um conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. 

(JENKINS, 2008, p. 28)  

  

 As mídias sociais ou o ciberespaço, defendidos por Lévy (1999), são ferramentas que 

possuem peso significativo quando empresas traçam estratégias de marketing no mercado atual. 

Hoje é raro uma empresa que não tenha sua marca on-line. Para isso, cabe um tipo diferente de 

abordagem, já que as mídias influenciam diretamente nas relações sociais. A comunidade 

virtual para Recuero 

  

é um elemento do ciberespaço, mas é existente apenas enquanto as pessoas 

realizarem trocas e estabelecerem laços sociais. O seu estudo faz parte da 

compreensão de como as novas tecnologias de comunicação estão 
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influenciando e modificando a sociabilização das pessoas. (RECUERO, 2011, 

p. 10).  

  

 Essa situação apresentada por Recuero (2011) confirma o estudo de Jenkins (2009), ao 

sustentar que a era digital proporciona a capacidade de atuar em atividades diferentes em locais 

diversos simultaneamente, por meio da transmidialidade. Jenkins ainda aponta que:  

  

  

  

[...] A indústria midiática está adotando a cultura de convergência por várias 

razões: estratégias baseadas na convergência, exploram as vantagens dos 

conglomerados; a convergência cria múltiplas formas de vender conteúdos aos 

consumidores; a convergência consolida fidelidade do consumidor, numa 

época em que a fragmentação do mercado e o aumento da troca de arquivos 

ameaçam os modos antigos de fazer negócios. Em alguns casos, a 

convergência está sendo estimulada pelos consumidores que exigem que as 

empresas de mídia sejam mais sensíveis a seus gostos e interesses. Contudo, 

quaisquer que sejam as motivações, a convergência está mudando o modo 

como os setores da mídia operam e o modo como a média das pessoas pensa 

sobre a relação com os meios de comunicação. Estamos num importante 

momento de transição, no qual antigas regras estão abertas a mudanças e as 

empresas talvez sejam obrigadas a negociar sua relação com os consumidores 

[...]. (HENRY JENKINS, 2009, p. 325-326)  

  

  Com base nisso, é considerada a cultura da convergência nas produções artísticas, pois 

ela atrai um público que está midiatizado, mas que pode, por meio de um reconhecimento 

comunicacional, ir a espetáculos de teatro, por exemplo. E para os produtores culturais 

participar e entender a cultura da convergência midiática faz parte de uma evolução da 

comunicação, em que agora é importante produzir um conteúdo que flui de um meio de 

comunicação para outros vários canais de diferentes modos de acesso.  

  

4 O FENTA E AS NOVAS TROCAS CULTURAIS  

  

O Festival Nacional de Teatro de Governador Valadares/MG, também conhecido como 

FENTA, teve sua primeira edição em 2001 e está em sua 12ª edição em 2019. Ao longo de suas 

edições, o FENTA já recebeu grupos de teatro de diversos estados brasileiros, como São Paulo, 

Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraíba e também Minas Gerais. O FENTA é realizado pela 

Companhia de artes Asa do Invento, que é reconhecida por ser um dos grupos de teatro mais 

antigos da cidade, desde 1990, e por fazer parte da história da cultura de Governador 
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Valadares/MG. Além dos obstáculos relacionados a patrocínios e verbas para realização do 

festival, uma grande dificuldade na realização do evento é falta de colaboradores divididos em 

equipes, como um setor de comunicação, de produção, financeiro. Porém a coordenação 

adequou-se ao longo dos anos conforme a disponibilidade dos artistas. Outro desafio encontrado 

nos últimos anos foi a adaptação do festival aos tempos atuais: sua inserção e seu fortalecimento 

nas mídias sociais exigiam um novo tipo de linguagem e compreensão do comportamento de 

um público midiático.  

Segundo uma matéria de divulgação do site www.minasgerais.com.br, é expressiva a 

procura pelo festival de teatro. Esse evento apresenta ao público valadarense diferentes culturas 

por meio de diferentes peças teatrais. (SOBRE...2017). Com base nisso, os espetáculos 

apresentados na cidade durante a realização do festival têm o objetivo de alcançar todo tipo de 

público, bem com desenvolver estratégias de comunicação e presença nas mídias sociais. Mas 

como isso acontece? Podemos identificar estratégias comunicacionais midiáticas nesse festival?  

A adaptação das formas de comunicação e mudança por parte da coordenação do festival 

na relação entre divulgação e público midiático comprovam que, conforme Bauman (2004), ter 

uma identidade fixa é, nesse mundo fluído, uma decisão de certo modo suicida. Ou seja, na “era 

da cibercultura, é necessária uma mudança drástica de comportamento, em que a vida social e 

tecnologias digitais se entrelaçam. ” (BALDAN, 2016, p. 34)  

  

Nesse novo cenário, as pessoas estão extremamente conectadas e conseguem 

rapidamente ter acesso a opiniões de amigos e de outros clientes. Elas 

conseguem também ter muito mais informações sobre sua loja, seu produto ou 

serviço antes de consumir. Temos um consumidor mais participativo, que se 

possível, deseja atuar influenciando tanto na produção dos itens como em 

ações e benefícios de marketing que possam ser oferecidos (BALDAN, 2016, 

p. 34).   

  

Quando a comunicação assertiva acontece dentro desse contexto midiático, 

independente do marketing cultural, a mensagem atinge seu público, gerando um novo valor a 

respeito do festival ao mesmo tempo em que ele ocorre no ciberespaço. Dessa forma, as 

estratégias de comunicação e a interatividade em sua complexidade cultural são muito 

importantes no processo de fidelização do público no contexto teatral, pois de acordo com Lévy, 

tal fidelização “[...] ressalta a participação ativa do beneficiário de uma transação de 

informação” (LÉVY, 1999, p. 23). Nesse contexto da interatividade, o receptor da mensagem 

gosta de ter certo poder e escolher quais informações deseja receber, pois ele interpreta, 
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participa e age de maneira diferente de outras pessoas, conforme sua cultura. De acordo com 

Lévy (1999), o receptor permite a reciprocidade e a comunicação ocorre.  

Kotler et al. (2017) afirmam que as empresas, hoje bem-sucedidas, apresentam um ponto 

em comum: são bastante voltadas para o cliente e profundamente comprometidas com o 

marketing. Isso reafirma a necessidade de que os eventos culturais, mesmo sendo de pequeno 

porte no tocante a terem o público desejado, devem, além de ter um marketing pensado para 

vendas e propagandas, abranger um processo de planejamento, comunicação e distribuição de 

ideias. Isso gera experiências que satisfaçam a necessidade desse público de empresas que 

porventura venham a investir no marketing cultural por meio do evento.  

Tais necessidades estão relacionadas ao poder que é dado aos consumidores com o 

advento das redes sociais. Esses consumidores não aceitam mais somente comprar e consumir 

um produto. No ciberespaço e na era da interatividade, o consumidor deseja compartilhar sua 

opinião, influenciar a compra, comentar, curtir, entre outras reações que lhes são permitidas.   

  

Conteúdo relevante, experiência e relacionamento parecem ser as palavras de 

ordem para a comunicação das marcas com seus públicos de hoje. Publicidade 

on ou off-line, sem esses ingredientes são rejeitados. Os consumidores querem 

informação disponibilizada e experiência com a marca no momento em que 

eles desejarem. Eles dão as cartas em um mundo hiperconectado. O marketing 

de interrupção não é mais aceito pelos consumidores, que criam aversão às 

marcas que aparecem sem terem sido convidadas. (GUIDINI, 2016, p. 09)  

  

Já existem festivais que entendem esse novo contexto midiático e adéquam sua 

linguagem para atender a necessidade desses clientes, como público do festival. Em 2017, o 

Festival de Teatro de Curitiba utilizou em seu plano de comunicação várias estratégias de 

marketing propostas por Candido Mendes (1994). O evento alcançou o número de 200 mil 

pessoas assistindo aos 350 espetáculos durante todo o período do festival e uma das marcas 

dessa edição foi a sua forte presença nas redes sociais. Na época, o planejamento de 

comunicação do evento incluía redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, além de 

possuir um site com todas as informações acerca do festival.  

Conforme Paula,   

  

O conteúdo apresentado nas mídias sociais é bastante dinâmico e interativo. 

No Facebook, somam-se aproximadamente 110.700 curtidas na página, e, em 

geral, o conteúdo abordado divulga as mostras e principais peças. Durante o 

período em que o festival acontece, é possível obter informações sobre 

ingressos, possíveis mudanças de 62 datas, locais, eventualidades e tudo o que 
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for conveniente. [...] para que houvesse uma fixação por parte do público da 

grandiosidade do evento, a presença nas mídias sociais faz, utilizando dos 

meios de comunicação atuais, da mesma estratégia, com os números do 

festival [...] e, também, com a divulgação de fotos dos espetáculos [...]. No 

Facebook, inclusive, havia um álbum dedicado apenas a notícias específicas 

sobre o Festival, intitulado “Boletim Festival”, ali eram agrupadas 

informações em tempo real sobre possíveis mudanças. (PAULA, 2017, p. 

6162)  

  

Segundo Galindo, as novas tecnologias contribuem ainda mais para a segmentação e 

direcionalidade das mensagens. Conforme o autor, “[...] a possibilidade de uma intermediação 

semelhante ao processo interpessoal é, portanto, mais relacional e próximo do consumidor. 

(GALINDO, 2008, p. 215). Com uso da transmidialidade e convergência, esse festival procura 

a aproximação com o público midiatizado, ou seja, a comunicação hoje é muito mais pessoal e 

as novas linguagens são, portanto, um novo veículo de interação social. Desse modo, o 

ciberespaço promove uma alteração na comunicação entre emissor e receptor e cria uma 

comunicação relacional. Com o uso das novas linguagens, as empresas, marcas, os eventos e 

outras segmentações buscam uma aproximação com o público-alvo. Esse caminho é 

fundamental para gerar valor e criar um laço forte entre marca e consumidor.   

  

5 CONFLUÊNCIA METODOLÓGICA  

  

Entre os métodos disponíveis para realização deste trabalho, foi realizado uma análise 

de conteúdo sobre a presença do Festival Nacional de Teatro de Governador Valadares/MG nas 

pequenas mídias. Além disso, analisou-se também como é realizada a sua divulgação, bem com 

ocorre o uso das técnicas e estratégias de comunicação e marketing do evento. Foi analisado 

ainda, como o público interage com a divulgação, por meio deste método de análise.  

Sobre a análise de conteúdo como uma metodologia, Bardin detalha como:  

  

um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e 

continentes) extremamente diversificados. [...] Enquanto esforço de 

interpretação, a análise de conteúdo oscila entre os dois pólos do rigor da 

objectividade e pela fecundidade da subjectividade. Absolve e cauciona o 

investigador por esta atracção pelo escondido, o latente, o não-aparente, o 

potencial de inédito (do não-dito), retido por qualquer mensagem. (BARDIN, 

1977, p. 9).  
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 Dessa forma, o propósito deste estudo é analisar como o FENTA se comunica com seus 

seguidores nas redes sociais, demonstrando os componentes que configuram a cultura de 

convergência nas mídias sociais do Festival Nacional de Teatro de Governador Valadares/MG. 

Assim, usou-se como recorte para nosso estudo, as postagens realizadas na página oficial do 

FENTA, no Facebook, no período de 24 de novembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019, data em 

que se encerram as postagens e sua convergência para outras redes sociais.  O recorte pelo 

período deve-se ao motivo de em 2019 o FENTA realizar a sua 12ª edição e esta ser a edição 

mais recente do evento. Além disso, neste período, de acordo com a pesquisa, as empresas 

devem se posicionar nas mídias e ter um relacionamento midiático com o cliente/público. Para 

análise, levou-se em consideração a maneira como o FENTA se comunica, se relaciona e 

interage com seu público por meio do Facebook. Critérios como número de curtidas, respostas 

dos comentários e compartilhamento das postagens foram importantes. Foram avaliados 

também a geração de conteúdo, o relacionamento, a maneira de estar presente e se comunicar, 

além da convergência e transmídia entre as redes sociais. A análise foi realizada com base nos 

conceitos apresentados nos estudos sobre Cultura da Convergência de Jenkins (2009). Lévy 

(1999, appud Jenkins, 2009) descreve que: “os consumidores mais envolvidos vão atrás de 

dados em múltiplos meios [...]” (LÉVY, 1999, appud JENKINS, 2009, p. 138). Nesse sentido, 

o estudo abrange todas as mídias sociais utilizadas pelo evento dentro do período estabelecido.  

  

6 O FENTA EM UMA SOCIEDADE MIDIATIZADA  

  

A coleta dos dados para elaboração deste trabalho foi realizada a partir de uma 

investigação, a fim de verificar como o FENTA foi se introduzindo nas mídias digitais e foi se 

transformando para se atualizar e ser adaptado à sociedade em vias de midiatização. Essa 

transformação consistiu na criação de uma página do Festival na rede social Facebook.  

Recorrendo a nossa própria página na rede social, acessamos a página do FENTA e 

verificamos que a inserção do festival nessa mídia iniciou-se no dia 15 de setembro, de 2014 

para divulgação do evento. A divulgação levou em consideração que a mídia social foi lançada 

em 4 de fevereiro, de 2004. Em setembro de 2014, a partir do dia 15, a página oficial do FENTA 

fez postagens diariamente e, dessa forma, continuamente até o dia 23 de setembro. Em 20 de 

outubro, de 2014, as postagens passaram a ser periódicas, com informações sobre a 

programação do festival daquele ano, e prosseguiram assim até os dias de hoje.  
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Para análise foi utilizada somente uma rede social porque na investigação observamos 

que o FENTA não possui uma página em redes como o Twitter e Instagram, o que mostra ser 

um ponto negativo na tentativa de convergência para cativar o público por meio das mídias 

sociais. Muitos usuários utilizam o Twitter em busca de informação, o Instagram como 

principal meio de interação com seguidores e forma de divulgação do trabalho, utilizando as 

ferramentas que a rede social disponibiliza.  

Sobre o Twitter, Santanna afirma que “A grande vantagem [...] é a simplicidade. Por ser 

baseada em mensagens curtas, a transmissão é muito rápida e objetiva. ” (SANTANNA, 2012). 

Quanto ao Instagram, o Brasil está entre os cinco países que mais utilizam o aplicativo. Segundo 

Dino, “Dos perfis comerciais, são quase 20 milhões e 2,5 milhões de anunciantes em todo 

mundo. De acordo com dados do próprio Instagram, 85% dos usuários seguem um perfil 

comercial. ” (DINO, 2018)  

Vale ressaltar que essas análises iniciais foram realizadas somente para entendermos a 

importância da inserção do FENTA nas mídias sociais por causa da midiatização. Dessa forma, 

iniciamos uma observação da forma como a presença nas mídias e as estratégias utilizadas 

podem ser os principais aspectos para a credibilidade do FENTA.  

  

6.1 A PRESENÇA NAS MÍDIAS SOCIAIS E AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO  

  

Nesta seção foi analisado como a 12ª edição do FENTA, que aconteceu no período de 

24 a 27 de janeiro de 2019, utiliza as mídias sociais a seu favor para atrair público para os 

espetáculos apresentados durante o festival, por meio da midiatização.  

 A primeira postagem realizada na página do FENTA no Facebook sobre a 12ª edição do festival 

foi no dia 24 de novembro de 2018. Na postagem, o FENTA informa que faltavam apenas três 

dias para o fim das inscrições, conforme observado na imagem 1. Cabe ressaltar a ausência de 

uma postagem anterior informando o início das inscrições para essa edição do festival. O texto 

ainda sugere que os interessados solicitem por e-mail o edital e a ficha para a inscrição.  
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Imagem 1 – Captura de tela página do Facebook  

Fonte:https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/1982944378460310/?type=3&theater  

  

Para informar o encerramento das inscrições para participação no festival aos grupos de 

teatro que seguem a página, o FENTA utiliza um texto curto, direto e pouco interativo. Como 

observado na imagem, poucas pessoas curtiram e comentaram a publicação e não houve 

nenhum compartilhamento da informação. Apenas um seguidor da página viu a necessidade de 

marcar outras pessoas para que visualizassem o post.   

  O próximo post da página foi no dia 02 de dezembro de 2018 (imagem 2), oito dias após 

a primeira postagem. O post, novamente com pouca interação, foi para informar que as 

inscrições já estavam encerradas. A publicação declarava ainda que entraria em contato com os 

inscritos nas próximas semanas para divulgar os selecionados para o evento.   

  

  
Imagem 2 – Captura de tela/Página do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/asasdoinvento/photos/a.879178905436573/2057677134253405/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/1982944378460310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/1982944378460310/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asasdoinvento/photos/a.879178905436573/2057677134253405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asasdoinvento/photos/a.879178905436573/2057677134253405/?type=3&theater
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 O próximo post analisado neste estudo ocorreu na página do FENTA em 10 de janeiro 

de 2019, o ano de realização da 12ª edição do festival. A postagem foi apenas a alteração da 

foto de perfil da página, em que o FENTA divulga o logotipo utilizado para essa edição de 2019 

(imagem 3).  

  

  
Imagem 3 – Captura de tela/Página no Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.694881/2047399188681495/?type=3&theater  

  

Como interação, a imagem provoca apenas quatro reações do seu público: duas  

“curtidas”, um “amei” e um compartilhamento da informação. O FENTA não utilizou legenda 

nessa postagem, o que reforça a baixa interação com seus seguidores.   

 De todos os posts analisados, apenas um deles foi vídeo (imagem 4). Esta postagem foi 

realizada em 10 de janeiro de 2019, resultando em quatro comentários e dezoito 

compartilhamentos.   

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.694836463937781/2047399188681495/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.694836463937781/2047399188681495/?type=3&theater


 

17  

  

Universidade Vale do Rio Doce  -   UNIVALE   
Núcleo de  Comunicação e Humanidades   
Curso Bacharelado em  Publicidade e Propaganda   

  

  
Imagem 4 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/  

  

  

 Neste post, o FENTA interage com um dos seguidores, ao responder um comentário 

(imagem 5):  

  
Imagem 5 – Captura de tela/Perfil do Facebook   

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/  

  

  Observamos com base na imagem 5 que o FENTA não estabelece um relacionamento 

com seus seguidores nas redes sociais. Apenas nessa postagem do festival é que encontramos 

um comentário em resposta à dúvida de um seguidor. Cabe ressaltar que o vídeo foi a postagem 

com maior número de reações do público, sendo oito “curtidas” e quatro “amei”. A postagem 

também apresentou dezoito compartilhamentos e quatro comentários.  

https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/
https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/
https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/
https://www.facebook.com/FENTAGV/videos/1984491901639259/
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  A reação do público à postagem demonstra que com o uso das ferramentas de mídia, os 

eventos (como uma empresa) encontram-se em um contexto em que se faz necessário o 

desenvolvimento de um relacionamento duradouro com o consumidor. Ou seja, as empresas 

precisam conhecer seus clientes e relacionar-se com eles por meio da geração de conteúdo.  

Nesta análise identificamos que nas próximas postagens (imagens 6 a 10), um elemento comum 

entre eles é a presença de uma identidade visual.  

  

  
Imagem 6 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.69412/2055622074525873/?type=3&theater  

  

  Essa falta de interação exposta por parte do FENTA, não vai de acordo com os 

levantamentos apontados pelos autores teorizados neste trabalho. Kotler (2017) afirma que as 

empresas devem ser voltadas para o cliente e profundamente comprometidas com o marketing 

de relacionamento. Neste contexto, o FENTA precisa ter um marketing pensado, para fidelizar 

os seguidores da página e alcançar novos públicos. 

 Continuando a análise, temos os próximos posts da página: 

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.694836820604412/2055622074525873/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.694836820604412/2055622074525873/?type=3&theater
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Imagem 7 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2055629514525129/?type=3&theater  

  

  
Imagem 8 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/pg/FENTAGV/posts/?ref=page_internal  

  

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2055629514525129/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2055629514525129/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/FENTAGV/posts/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/FENTAGV/posts/?ref=page_internal
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 A segunda postagem com maior número de reações foi o post que trouxe a programação 

completa do festival. Isso demostrou nesta pesquisa, um interesse dos seguidores em informar-

se sobre as datas, locais e horários das apresentações do FENTA. O post contou com vinte e 

duas reações, sendo nove “curtidas”, um “amei”, dez compartilhamentos e dois comentários. 

Ressaltamos que um dos comentários foi uma pergunta de um seguidor não respondida pela 

página (imagem 9).   

  

  
Imagem 9 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/2055660547855359/?type=3&theater  

  

O FENTA não reforça a programação do festival e também não comenta sobre os 

espetáculos em suas próximas postagens. Além disso, identificamos que a página não faz uma 

cobertura do evento nos dias de apresentação, pois o próximo post analisado neste estudo 

(imagem 10) é a última postagem da página no período de realização do festival. O texto anuncia 

que o FENTA aconteceria na próxima semana e para isso utiliza uma linguagem informal para 

dirigir-se aos seus seguidores: “já tão ligados na programação? ”. Na mesma legenda, ele 

divulga a programação do primeiro dia. Este foi o terceiro post com maior número de reações, 

sendo seis “curtidas”, um “amei” e oito compartilhamentos.  

  

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/2055660547855359/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695777317177029/2055660547855359/?type=3&theater
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Imagem 10 – Captura de tela/Perfil do Facebook  

Fonte: https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2061130643975016/?type=3&theater  

  

Durante todo o período analisado, foram feitas somente nove postagens. Isso demonstra 

que o FENTA não gerou muito conteúdo para seus seguidores no período de sessenta e quatro 

dias analisados. Para Veloso (2012), é muito importante definir uma estratégia de conteúdo nas 

redes sociais. O autor afirma ainda a importância do uso de várias redes sociais pois,   

  

Não se deve postar exatamente o mesmo conteúdo no Facebook, Twitter, LinkedIn e 

blog. O conteúdo deve ser adaptado às características de cada canal: Facebook é uma 

rede na qual você constrói vínculos emocionais com a sua marca; o Twitter é ótimo para 

atualizações; o LinkedIn é o fórum de tendências da indústria de publicação e iniciar 

conversas profissionais, e o Blog é o lugar no qual você pode se posicionar como um 

líder da indústria por meio de conteúdo original. (VELOSO, 2012)  

  

Com isso, observamos que o conteúdo é de suma importância para a divulgação de uma 

empresa na internet. Entretanto, o conteúdo apresentado na rede social pelo FENTA não é 

atrativo, dinâmico ou interativo. Somam-se aproximadamente 440 curtidas na página e, em 

geral, o conteúdo abordado não divulga com clareza as peças apresentadas. Durante o período 

em que o festival acontece, não foi possível obter informações sobre retirada de ingressos, 

mudanças de datas, locais, e outras possíveis eventualidades.  

https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2061130643975016/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FENTAGV/photos/a.695056297249131/2061130643975016/?type=3&theater
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Diante da enorme transformação da sociedade por meio das mídias sociais, foi possível 

perceber a importância de entender os processos midiáticos, através dos estudos de 

Cibercultura, conforme Lévy (1999). Acompanhar tais mudanças sociais é indispensável para 

fortificar a cultura como valor simbólico numa sociedade midiatizada. Das hipóteses levantadas 

nas primeiras seções, percebemos como o marketing cultural e o marketing digital trabalham 

de maneira integrada, de forma a suprir as necessidades de uma empresa. No caso deste 

trabalho, vendo o Festival Nacional de Teatro de Governador Valadares/MG como empresa e 

o público das salas de teatro como consumidores.  

Na análise proposta, observamos a forma com que o FENTA foi promovido e se 

relacionou com seus seguidores no Facebook, durante a divulgação e realização do Festival no 

período de 24 de novembro de 2018 a 20 de janeiro de 2019. Para isso, foram analisados o 

conteúdo textual, as interações e a forma como o público recebe o que o FENTA posta. Foram 

levados em consideração: as reações dos seguidores às postagens, aos compartilhamentos; e os 

comentários. Através dessa análise, observamos que manter um relacionamento consolidado, 

bem como interagir com o público seguidor nas redes sociais é fundamental para uma empresa. 

Porém, o FENTA não interagiu publicitariamente com seu público em suas postagens, não 

produziu conteúdos que prendessem a atenção dos seguidores, convidando-os para participarem 

e estarem presentes no Festival. As postagens com maior engajamento foram direcionadas para 

os próprios componentes dos grupos teatrais que participaram do evento, não tornando os 

seguidores como foco principal de conversão.  

Outro fator analisado foi a ausência do FENTA em outras redes sociais como Twitter e 

Instagram. Conforme os estudos de cultura da convergência, referenciados neste trabalho, de 

acordo com Jenkins, [...] “acessar a franquia através de diversos produtos estabelece uma 

profundidade de experiência de compreensão do universo que motiva ainda mais o consumo. 

Essa motivação expande não apenas o consumo como também insere o consumidor no universo 

de uma forma afetiva e duradoura. ” (JENKINS, 2019, p. 44)  

Mediante isso, inferimos que as empresas que tiverem seu foco no consumidor, gerando 

conteúdo em diversas plataformas, buscando a interação com seu público e estabelecendo um 
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bom relacionamento com seus seguidores nas redes sociais, serão melhores aceitas dentro e fora 

do meio digital. Dessa forma, percebe-se que o público já não é mais o mesmo da época em que 

o Festival começou a ser produzido.  

O Festival chega a sua 12ª edição mais pela interação interna da rede social, composta 

pelos integrantes dos diversos grupos que se deslocam até Governador Valadares/MG para 

participar do evento do que propriamente pelo uso efetivo das ferramentas das mídias sociais 

com base publicitária e em estratégias de marketing. Com a transformação da ambiência social 

na era da convergência midiática, é recomendável, portanto, que o FENTA invista em 

publicidade e marketing digital para perpetuar a forte presença de sua marca no mercado e 

memória do público. A era atual é a era da informação digital. É preciso que o Festival entenda 

que a internet e a tecnologia trouxeram uma nova forma de consolidação no mercado. O 

marketing digital deve se fazer presente não só pelas redes sociais, mas também pela estratégia, 

pelo planejamento e pelas ações de marketing para atração, interação e relacionamento entre 

marca e consumidor.  

Ademais, este estudo denota que a força dos laços e esforços formados pela rede social 

composta por artistas em busca de um objetivo comum sustentam até os dias de hoje a 

longevidade do Festival. O estudo denota ainda a necessidade clara de profissionalização da 

comunicação do evento para maior abrangência mercadológica e o alcance de novos públicos 

já midiatizados. Assim, este trabalho pode auxiliar o FENTA, que visivelmente não possui um 

setor de comunicação de mídias sociais. Porém, em primeiro instante, para se obter sucesso nas 

mídias sociais, assim como em toda e qualquer outra mídia, o FENTA precisa conhecer e criar 

um planejamento estratégico de divulgação e relacionamento com seu público local. Dessa 

forma, ele consolida seu papel como meio cultural.  
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