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RESUMO: O artigo discute de forma teórica a presença online de profissionais autônomos. 
Aponta que estes profissionais fundem as partes privada e pública da representação de si 
(GOFFMAN, 1974, 1985) online como estratégia para captação de clientes e exposição de sua 
marca (JONES ET AL., 2015). Defende que eles precisam ter educação midiática e 
comunicacional. A partir de dois estudos de caso, discute-se que papel teria essa educação na 
prática destes profissionais e quais dificuldades precisam ser superadas. 

 

INTRODUÇÃO 

É sabido que uma presença digital pode resultar em impacto significativo nas operações e nos 

negócios de pequenas empresas (JONES ET AL., 2015). Isso se deve, sobretudo, pela 

disseminação de laços sociais mantidos pelas mídias sociais, ainda que “social”, neste caso, 

seja uma construção permanentemente negociada (PRIMO, 2012). As mídias sociais são 

importantes por permitirem aos negócios o contato direto com seu público, o que não era 

possível anteriormente no modelo de comunicação de massa de um para muitos. As mídias 

sociais “permite[m] a apropriação para a sociabilidade, a partir da construção do espaço social 

e da interação com outros autores” (RECUERO, 2008). Essa interação ocorre em uma “escala 

enorme” (RECUERO, 2008), devido ao próprio desenho da plataforma, o que reforça a 

necessidade de se criar uma presença digital significativa.  
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Esse processo de comunicação mais direta com seus públicos também ocorre em regimes de 

visibilidade e invisibilidade mantidos pelas mediações algorítmicas próprias de cada 

plataforma, alimentadas por conjuntos de dados complexos de rastros online, impulsionando e 

restringindo o alcance de publicações e conteúdos (D’ANDRÉA; JURNO, 2017). Ou seja, ainda 

que a comunicação digital possua um potencial de descentralização, os modos de 

funcionamento das principais plataformas digitais (tais como Instagram ou Twitter, por 

exemplo) geram novas formas de centralização, em torno dos atores que atingem públicos 

massivos. Mesmo assim, mantém-se a possibilidade de diálogo mais próximo entre 

profissionais e público em potencial, em escalas muito mais modestas e ainda assim eficazes. 

A bibliografia sobre negócios online e gestão de imagens no digital é sobretudo focada nas 

grandes instituições e nas empresas, com pouco espaço para profissionais autônomos. Estes, 

por sua vez, dependem cada vez mais de uma exposição midiática robusta e presente, a fim de 

marcar espaço e construir sua marca pessoal em um mercado cada vez mais saturado. 

Médicos, psicólogos e advogados com consultórios ou escritórios próprios, por exemplo, 

precisam utilizar suas presenças online para a criação de awareness (“consciência”) a respeito 

de seus negócios. Outro exemplo são os pesquisadores e cientistas que necessitam cada vez 

mais utilizar suas contas em plataformas online para divulgação de seu próprio trabalho e 

conhecimento, ampliando e consolidando sua reputação, além de buscar despertar no público 

mais geral o entendimento do lugar e importância dos processos científicos para a sociedade. 

Com a pandemia de Covid-19 (2020-?), muitos desses profissionais precisaram se adaptar 

rapidamente ao home office e ao trabalho digital. Produz-se uma dependência cada vez maior 

em relação ao digital, que acaba por tornar-se a ferramenta quase exclusiva que estes 

profissionais possuem para a divulgação de seus serviços. Muitos destes negócios, alguns dos 

quais já investiam em uma presença online anteriormente, foram forçados a levar para o 

digital não apenas sua forma de comunicação com o público para a divulgação da marca, mas 

também as formas de atendimento ao cliente, exigindo o desenvolvimento de novas 

habilidades. 

A pandemia de Covid-19 provocou também uma transição acelerada dos ambientes físicos 

para os online (HARARI, 2021), exigindo que as pessoas adaptassem suas tarefas e seus 

modos de viver ao digital. Esse processo trouxe consigo novos desafios, como questões sobre 

a infraestrutura digital (HARARI, 2021), a desigualdade e a inclusão digital, a segurança 
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online, os fluxos informacionais e a economia das plataformas. As mudanças provocadas pela 

pandemia também causaram fraturas significativas nos processos comunicacionais. Situações 

que até então aconteciam face-a-face no mundo pré-pandêmico passaram a se dar em nas 

plataformas midiáticas durante a pandemia (e talvez após), em um processo acelerado de 

midiatização (HJARVARD, 2014) do cotidiano. 

A proposta deste artigo é debater, a partir de estudos de caso, porque os “empreendedores de 

si mesmos” precisam adquirir aptidões de comunicadores digitais em diálogo com pequenas 

audiências como estratégia de gerenciamento de reputação online, o que pode resultar em 

aumento de vendas de seu “produto” – eles mesmos. Iremos explorar dois casos de 

profissionais autônomos que passaram a usar suas redes digitais pessoais como veículos de si. 

 

CONSTRUÇÃO NARRATIVA DO MICROCOMUNICADOR 

O tipo de presença online a que os profissionais liberais se expõem aproxima-os dos 

“influenciadores digitais”, pois sua persona online é fruto de um “processo de construção e 

manutenção de reputação” (KARHAWI, 2017, p. 59) que os leva a ocuparem espaços de 

prestígio e distinção frente a seu público de consumidores potenciais. Como aponta Karhawi 

(2017, p. 59), “Tornar-se um influenciador digital é percorrer uma escalada: produção de 

conteúdo; consistência nessa produção (tanto temática quanto temporal); manutenção de 

relações, destaque em uma comunidade e, por fim, influência”. 

Notamos que a literatura da área, até mesmo de casos de “micro” comunicadores digitais, 

trata as habilidades necessárias para navegar o ambiente digital como se fossem inatas 

(KARHAWI, 2017, p. 59). Todavia, no nosso dia a dia, as habilidades comunicacionais são 

consideradas inatas e as aptidões midiáticas inerentes aos “nativos digitais” (PRENSKY, 

2001). Essas concepções impedem que sejam vistas como habilidades passíveis de serem 

adquiridas e, consequentemente, ensinadas. Dominar a capacidade de comunicação no 

contexto online depende não apenas de habilidades de comunicação, mas também da 

compreensão de determinados aspectos das plataformas de mídia utilizadas e das lógicas de 

interação e de cultura estabelecidas em cada um dos ambientes digitais. Ou seja, depende de 

um entendimento dos meios de comunicação e de suas lógicas de funcionamento. 
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Para que um comunicador tenha sucesso na produção de conteúdo e interação com seu 

público em plataformas digitais, é necessário que ele: a) compreenda como funcionam as 

plataformas que utiliza, quais as gramáticas envolvidas, os hábitos dos usuários e que também 

domine questões técnicas; b) entenda quem é o seu público, quais os seus interesses e qual a 

melhor forma de se comunicar com ele; c) saiba planejar de forma estratégica as mensagens 

que quer veicular; d) consiga escrever textos de forma clara e concisa; e) seja capaz de se 

comunicar verbalmente com desenvoltura, de forma direta e consiga estabelecer empatia com 

o público; f) possua conhecimento de design visual e habilidades técnicas na edição de 

imagens; g) tenha habilidades de storytelling aplicadas ao seu cotidiano e a sua história de 

vida, gerando proximidade com o público; h) possua capacidade crítica para avaliar e refinar 

as estratégias de comunicação utilizadas.  

Uma primeira questão que se coloca é que estes profissionais usam as suas redes pessoais 

como redes profissionais a fim de garantir a exposição de seu produto – no caso, eles mesmos. 

Tal exposição funde as dimensões da vida pública e privada – o foreground e o background 

de sua representação de si (GOFFMAN, 1974, 1985) –, pois se dá em suas redes pessoais, já 

que o “nome” de seus negócios são próprios. Isso é ainda mais significativo na construção de 

presença online de profissionais que atuam em áreas dependentes de capital social 

(BORDIEU, 1989), uma vez que a profissão é vista como parte integrante da própria persona 

desses sujeitos contemporâneos. Por isso, a criação de um posicionamento consistente no 

ambiente digital parte da construção de uma narrativa pessoal que se espalhe pelas diversas 

plataformas nas quais o profissional se comunica, criando uma narrativa transmidiática. A 

narrativa personifica o produto anunciado – o próprio profissional – criando séries de 

identificações com os possíveis clientes.  

Do ponto de vista de quem acompanha os profissionais, o que se desvela é uma narrativa 

transmídia. Para Doria (citado em PERNISA JR, 2010, p. 3), o storytelling transmídia é um 

modelo narrativo no qual várias plataformas de mídia são utilizadas de forma coordenada – ou 

seja, sem redundância entre os meios – a fim de contar uma história e com muita participação 

dos consumidores. Estas características são identificadas como centrais à transmídia por 

Scolari (2011; SCOLARI ET AL., 2014), que as nomeia de expansão da narrativa e 

participação dos usuários na criação de conteúdo. Ao contrário das narrativas "tradicionais", 

as histórias transmídia podem começar em uma mídia e acabar em outra, aproveitando o 
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melhor de cada meio para se expandir. Desse ponto de vista, o storytelling transmídia pode ser 

considerado uma rede de textos em mídias diferentes que expandem uma certa narrativa, não 

importando que ela seja uma narrativa ficcional ou um relato profissional e pessoal. Embora 

pesquisadores oriundos dos estudos culturais e da etnografia privilegiam a atividade dos 

usuários e a geração de novos conteúdos periféricos nas (sub)culturas dos fãs quando estudam 

o fenômeno transmídia, nosso foco é em como os profissionais criam uma narrativa 

coordenada em suas redes digitais a fim de construírem sua presença online. 

 

DOIS BREVES ESTUDOS DE CASO 

O artigo se debruça sobre dois casos: um médico de Blumenau (SC) e uma psicóloga de 

Sarandi (RS). O primeiro, aparentado de um dos pesquisadores, chamou-nos a atenção quando 

demitiu o seu “social media” e passou a assumir a produção de conteúdo de suas próprias 

redes e a gerir sua presença e reputação online. Isto despertou-nos para um nicho de mercado 

em potencial – a educação midiática e comunicacional de adultos – que poderia ser explorada 

através de oficinas e consultorias. O segundo caso, da psicóloga, é fruto de uma consultoria 

deste tipo realizada pelos autores. Ambos os casos fizeram uso principal ou exclusivo da 

plataforma Instagram como forma de comunicação. Uma vez que o Instagram é uma rede 

altamente visual, com componentes de vídeo crescentes (especialmente a partir da feature 

chamada stories), as capacidades tanto textuais quanto visuais, além da comunicação direta, 

são essenciais para que a vinculação entre público e profissional ocorra.  

O caso um, do médico localizado em Blumenau, começa com a demissão do social media 

responsável pelas suas redes, que foi motivada pela insatisfação com qualidade do material de 

texto produzido sobre os assuntos do seu nicho, a cirurgia plástica. Do ponto de vista do 

médico, os materiais não eram corretos, claros e didáticos em seu conteúdo e também não 

imprimiam uma marca mais pessoal (relato pessoal). Após a demissão, o profissional passou a 

gerenciar de forma pessoal e cotidiana as suas redes, como uma parte integrada do seu 

trabalho como cirurgião plástico. Neste caso, o médico já possuía um conhecimento mínimo 

em torno de design e produção de vídeo, mas precisou ampliar sua capacidade de escrita e de 

estratégia de comunicação, o que foi alcançado a partir de cursos livres, leituras e práticas no 

seu próprio perfil.  
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A partir da análise das interações com o seu público, ele passou a incluir conteúdos 

relacionados também com sua filosofia profissional: os valores e percepções que guiavam o 

seu trabalho (relato pessoal). Além disso, mescla os conteúdos específicos e os espaços de 

interação com o público sobre cirurgia plástica com outros elementos do seu cotidiano, seja a 

participação em congressos, por exemplo, mas também momentos da vida doméstica, familiar 

e com amigos. Observamos que, entretanto, esse profissional não utiliza a sua história pessoal, 

a partir do storytelling, como uma das bases de sua relação com o público. Eventualmente, a 

partir da hashtag #tbt, que possui um caráter de circulação de recordações no Instagram, ele 

inclui lembranças de momentos de sua vida, que geram, de forma ainda tímida, uma narrativa 

de sua própria experiência de vida e trajetória profissional. Compreendemos que os aspectos 

de formação, as dificuldades e as questões particulares de vida do médico poderiam ser 

melhor empregadas para gerar maior vinculação com seu público.  

O segundo caso é de uma psicóloga de Sarandi, interior do Rio Grande do Sul, que nos 

procurou para que a ajudássemos a utilizar suas redes sociais para divulgação de seu trabalho 

e prospecção de futuros clientes. Ao observamos suas redes, sobretudo o Instagram, 

percebemos que seu foco principal de comunicação era voltado para a atuação em seu 

consultório particular. A partir da análise dos perfis existentes, dos objetivos de comunicação 

e das habilidades da cliente, sugerimos alterações na rede Instagram, que passaria a ser 

utilizada também para uma narrativa do seu cotidiano como psicóloga e psicanalista em 

formação, além da produção, em baixa quantidade, de conteúdo específicos da área. As 

principais dificuldades dela residiam na produção textual, especialmente em textos curtos e 

diretos, e no senso estético das publicações (tanto fotografias quanto produções gráficas). 

Entretanto, possuía familiaridade e naturalidade para gravação de vídeos, inclusive 

dominando habilidades básicas de edição.  

Um dos principais pontos que percebemos era o uso exclusivamente pessoal da rede social, 

mas sem nenhuma forma de identificação: por exemplo, não era possível criar uma imagem 

visual da profissional, pois ela aparecia apenas em fotos de grupos distantes. Assim, não havia 

um ponto de identificação entre ela e o público em potencial, pois não havia uma presença 

visual. Além disso, as mensagens produzidas não eram claras e não informavam elementos 

básicos de contexto das fotografias. 
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Durante a consultoria, além da produção de conteúdo específico sobre psicologia, também 

passou a incluir elementos de sua formação em andamento em psicanálise. Assim, passaram a 

figurar em seu perfil participação em eventos, seminários e congressos, leituras realizadas e 

pequenas reflexões pessoais. Essa mistura entre postagens pessoais e profissionais tanto 

personalizam quanto profissionalizam o perfil, mantendo certo paradoxo que é, em suma, a 

mistura entre fundo e fachada de que falava Goffman. 

A narrativa do cotidiano desta profissional, especialmente no contexto profissional, foi 

efetivada com sucesso e funciona como elemento de vínculo com o público. Ambas as 

modificações tiveram impacto na atuação profissional e na desenvoltura digital da psicóloga, 

que conseguiu ampliar a sua rede de contatos a partir da produção contínua de conteúdo. 

Observamos, entretanto, que, apesar dos avanços, não houve tempo para que fossem 

ensinadas e implementadas técnicas de storytelling relacionadas a sua história de vida e sua 

filosofia de trabalho, o que poderia potencializar ainda mais sua vinculação com seu público. 

 

CONCLUSÃO 

Percebeu-se o elevado valor atribuído no contexto digital contemporâneo para a autenticidade 

e a transparência, tanto dos indivíduos quanto das instituições. Esses valores fazem com que a 

comunicação profissional dos indivíduos e das pequenas empresas seja necessariamente 

mesclada com suas características pessoais, do cotidiano e de história de vida, que tem o 

potencial de provocar identificação com o público. Essa mescla entre diálogo com o público 

sobre assuntos específicos, permeados pela filosofia de vida e história dos profissionais 

narradas de forma pessoal constroem, por um lado, a ideia de proximidade entre público e 

comunicador; mas, por outro lado, tornam difícil e improdutiva a adoção de serviços de 

terceirizados para a comunicação em ambientes digitais (como um profissional de social 

media), justamente porque pessoas se identificam com outras pessoas e porque as marcas 

pessoais que denotam autenticidade e transparência só podem ser efetivamente produzidas em 

pequena escala pelo próprio sujeito. A inclusão de um terceiro nessa comunicação que deveria 

ser direta e pessoal, através da terceirização completa do gerenciamento de um perfil, por 

exemplo, pode dificultar o processo de identificação, uma das principais potências desse tipo 

de comunicação. 
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Sabemos que a habilidade com textos e a facilidade em comunicar-se não são habilidades 

inatas, mas técnicas que podem e devem ser aprendidas. Produzir conteúdo de qualidade e 

com frequência e estabelecer formas comunicacionais efetivas com seu público são elementos 

fundamentais da construção de presença online profissional. Isto demonstra que existe um 

nicho para o treinamento e a consultoria que ajudem esses profissionais a adquirirem aptidões 

midiáticas e capacidades comunicacionais. 
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