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“Os homens interpretam os fatos como bem entendem, sem dar créditos aos fins dos próprios 

fatos”. (Júlio César (1599-1600) Ato I - Cena III: Cícero).   

 

O trecho, retirado da peça de Shakespeare, me faz refletir sobre o perigoso fenômeno da Era 

Digital: o ‘fake’ como estratégia comunicacional para alcançar maior visibilidade e influência 

nas plataformas digitais.  

 

Recentemente, o jornalista Chico Felitti levantou uma questão polêmica em suas redes: 

influenciadores digitais que se filmam em frente a um microfone para fingir que são 

convidados de um podcast, pois isso ajudaria a ganhar mais engajamento no Instagram. 

Como sinal ou sintoma, estaria o ‘fake’ se estabelecendo como um recurso da ‘cultura do 

template’ nas redes sociais?   

 

As redes sociais fomentam uma enorme indústria que gira em torno de branding, 

monetização e influenciadores digitais. A lógica de organização das plataformas explora a 

imagem  projetada - de si ou de quem possa interessar - à audiência. Issaaf Karhawi, 

pesquisadora em comunicação digital da ECA-USP, em conversa com a equipe do CanalTech, 

explica que as redes sociais (tomando como exemplo o Instagram) acabam por definir 

formatos de conteúdo e formas de linguagem na medida em que determinadas publicações 

são bem sucedidas em termos de alcance e engajamento. Se um formato for bem sucedido 

em um canal, ele será replicado por outros produtores de conteúdo, criando uma espécie de 

“cultura do template” nas redes.   

 
Dessa forma, cria-se nesse universo um conjunto de “indicadores” capazes de conferir aos 

canais e/ ou personalidades credibilidade e autoridade, frente ao desempenho destas nas 

redes. Antes, esse indicador poderia ser o número de seguidores em uma fanpage. Hoje, ele 

parece estar em transformação, podendo ser desde uma entrevista concedida a um podcast 

até a aparição em um ambiente específico. No entanto, alguns caminhos adotados para 

alcançar visibilidade e influência nas redes e construir credibilidade e autoridade parecem ser 

conflituosos. O documentário “Fake Famous: Uma Experiência Surreal Nas Redes” explora 

exatamente essa temática: como influenciadores criam uma imagem falsa nas redes sociais 

e obtêm lucros reais com isto. As estratégias  variam do uso de bots gerar engajamento nas 

redes até a aluguel de cenários que imitam jatinhos para blogueiras tirarem fotos.  Existem, 

hoje, muitas empresas especializadas neste tipo de serviço.  

 

É um assunto com muitas nuances, e muitos questionamentos podem emergir. O ‘fake’ 

estaria se convertendo em produto? Essa estratégia comunicacional pode ser classificada 

como um tipo de desinformação? Vários pontos desta teia comunicacional  ainda precisam 

ser debatidos. Mas, um deles me parece ser central: o alastramento do ‘fake’ como estratégia 

comunicacional. 

 

https://twitter.com/chicofelitti/status/1558070990298562563?t=3mbaF1iCiqlMgU_mPJTdUw&s=19
https://canaltech.com.br/podcast/podcast-canaltech/por-que-as-pessoas-criam-podcasts-fakes-no-instagram-3975/
https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/comportamento/empresa-aluga-cenario-que-imita-um-jatinho-para-blogueiras-tirarem-fotos


Esta preocupação, como sabemos, não vem de hoje. Matthew D’ancona, em seu livro Post-

Truth: The New War on Truth and How to Fight Back, registra dois episódios que marcaram os 

estudos sobre fake news: as eleições norte-americanas de 2016, que culminaram com a 

nomeação de Donald Trump; e o processo de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, o 

Brexit. Os dois eventos são centrais pois inauguram a aplicação de métodos que une  big data 

e mídias sociais a uma metodologia militar estabelecida de “operações de informação”.  

 

Na política, a elaboração de perfis psicológicos a partir de dados pessoais compartilhados 

nas redes sociais, aliados à lógica dos algoritmos das plataformas para curadoria de 

conteúdos e a utilização de técnicas de criação de informações ‘fake’ criaram uma enorme 

ameaça às democracias.  Christopher Wylie, cientista de dados da empresa Cambridge 

Analytica que trabalhou com Steve Bannon, revelou ao jornal The Guardian que o processo 

consistia em “mudar a mente das pessoas não por persuasão, mas por dominância 

informacional, um conjunto de técnicas que inclui boatos, desinformação e notícias falsas”. 

A criação do método, segundo o Jornal The Guardian, teve como uma de suas inspirações o 

influente artigo de 2014 desenvolvido no Centro de Psicometria de Cambridge, chamado: 

“Julgamentos de personalidade baseados em computador são mais precisos do que aqueles 

feitos por humanos”, em tradução livre para o português.   

 

Agora, o ‘fake’ parece atingir outros espaços, como na venda de produtos ou lançamento de 

cursos, convertendo-se em estratégia de marketing. Por que esse modelo tem prosperado 

nas mídias digitais? Ao meu ver, uma das explicações possíveis está no fato de haver um 

processo global de mudança dos modelos clássicos da mídia de massa para os novos 

paradigmas da mídia digital em que o usuário se torna o eixo do processo de comunicação. 

Nesse contexto, conseguir a atenção dos usuários é um valor ainda mais importante que o 

próprio conteúdo.  

 

É nesse sentido que a questão levantada pelo jornalista Chico Felitti sobre o uso do ‘fake’ 

como estratégia comunicacional é tão importante, e não pode ser naturalizada. E cabe a nós, 

profissionais da comunicação, o papel de fomentar esse debate. É preciso pensar estratégias 

comunicacionais que sejam capazes de garantir visibilidade e influência nos canais digitais 

de maneira ética e, sobretudo, com visão de longo prazo, sem perder de vista a credibilidade 

e a confiança perante o público.  

 

O ambiente comunicacional está em constante mudança e superar as barreiras sócio-

técnicas das plataformas digitais não é uma tarefa fácil. Ainda assim, construir 

relacionamento com o público de maneira ética e transparente é mais eficaz que a busca por 

resultados a curto prazo.  
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