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Resumo 

 

A proposta desta pesquisa é compreender as associações de empresas à campanha 

inaugurada por um consumidor da rede de fast-food Wendy’s que solicitou, através do 

Twitter, um ano de nuggets sem custos e os desdobramentos em torno destas 

manifestações. Dando-se sobretudo nos Estados Unidos, o espalhamento do tweet 

superou a selfie do Oscar de Ellen DeGeneres como publicação mais compartilhada da 

história do site. Entende-se que estas associações provoquem reações diversas, tais 

como apoio, reprovação, questionamentos, entre outros, a partir de uma prática que vem 

se intensificando no que denomina-se como apropriações de ciberacontecimentos por 

atores sociais com interesses mercadológicos. A proposta metodológica encontra 

inspirações na análise de construção de sentidos em redes digitais. 

 

Palavras-chave: ciberacontecimento; Twitter; marcas; redes digitais. 

 

Introdução 

 

 No dia 6 de abril de 2017, Carter Wilkerson, um garoto de 16 anos do estado de 

Nevada, nos Estados Unidos, perguntou ao perfil no Twitter da empresa de fast-food 

Wendy’s quantos retweets seriam necessários para que a companhia lhe concedesse um 

ano de nuggets grátis. A Wendy’s respondeu que ele precisaria de 18 milhões de 

compartilhamentos da mensagem. O jovem aceitou o desafio, fez uma captura de tela do 

acordo e publicou outra mensagem, com a imagem desta captura, solicitando ajuda para 

conseguir seu objetivo
3
 (Figura 1). Em dois dias, o tweet superou um milhão de 

compartilhamentos. Diversas celebridades, empresas e políticos compartilharam a 

publicação e se associaram às conversações em torno do desafio. Entre eles, Ellen 

DeGeneres, apresentadora de televisão que em 2014 teve o tweet mais compartilhado da 

história do Twitter, com a selfie publicada durante a cerimônia do Oscar.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Cultura Digital do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, email: 

jonaspilz@gmail.com 

 
3
 <https://twitter.com/carterjwm/status/849813577770778624> 
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Figura 1 – Solicitação de Carter Wilkerson e desafio da Wendy’s 

 

 Em 9 de maio, o tweet de Wilkerson superou os 3 milhões e 400 mil 

compartilhamentos de DeGeneres. Mesmo longe dos 18 milhões acordados, a Wendy’s 

concedeu o prêmio ao rapaz por ter superado a marca da apresentadora. Além disso, a 

empresa também prometeu doar 100 mil dólares para a Dave Thomas Foundation for 

Adoption, criada pelo fundador da companhia para ajudar crianças desamparadas a 

terem um lar. Entende-se os desdobramentos destas conversações em rede como um 

ciberacontecimento, na proposta de Henn (2014), onde as redes digitais estão 

intrinsecamente relacionadas na sua constituição. Assim, o que se delimita como ponto 

de interesse de investigação são as formas com que atores ligados ao mercado de 

consumo se associaram às conversações em torno do desafio de Wilkerson, e os 

desdobramentos desta conduta diante de suas audiências nos sites de redes sociais, 

sejam ou não seus consumidores, e suas afetações. Estando em ambiências semelhantes 

nestes espaços, as relações entre pessoas e empresas são reconfiguradas de diversas 

formas. Parte-se da questão de como ocorreram tais associações com o desafio e quais 

foram os seus desdobramentos. Assim, como aporte metodológico, propõe-se inscrições 

da Análise de Construção de Sentidos em Redes Digitais, oriunda do LIC (Laboratório 

de Investigação do Ciberacontecimento), grupo de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Unisinos.  

 

Espalhamento do tweet e tomada do posto de Ellen DeGeneres 
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A característica de replicabilidade dos sites de redes sociais apontada por boyd 

(2007), a partir das apropriações de seus usuários (RECUERO, 2014), tem na 

funcionalidade retweet do Twitter um exemplo pertinente. O retweet, oriundo de 

práticas dos usuários da plataforma
4
, inclusive, favorece a manutenção da autoria da 

mensagem, contrastando com a ideia de que, com as replicações, perder-se-ia a autoria, 

outa característica apontada por boyd. A valorização deste tipo, não descartando outros, 

de espalhamento (JENKINS, FORD e GREEN; 2014) é percebida em expressões dos 

usuários como “quantos retweets este conteúdo merece?” ou “compartilhem até chegar 

em tal pessoa”.  

A campanha de Wilkerson, cujo perfil no Twitter possuía 150 seguidores até o 

início de sua campanha, teve um espalhamento rápido, considerando-se este dado ligado 

à reputação, popularidade e visibilidade (RECUERO; 2009) do rapaz. Em entrevista no 

programa de Ellen DeGeneres, o jovem revelou que, na manhã seguinte ao tweet 

original, quando foi checar se mais algum amigo havia compartilhado seu apelo, a 

mensagem já tinha 50 mil retweets e que, em duas semanas, seu perfil passou a ter 67 

mil seguidores. Ellen, até então a recordista de compartilhamentos no Twitter, em seu 

programa do dia 13 de abril, brincou que o jovem estava perto de superá-la, pois o tweet 

já tinha 2,5 milhões de compartilhamentos, e convocou seu público a continuar 

compartilhando a selfie do Oscar para mantê-la no topo. No dia 18 de abril, convidou 

Wilkerson para participar do seu programa, entrevistando-o a partir de um ponto de 

vista de rivalidade. A apresentadora propôs para sua audiência que, para cada retweet de 

Wilkerson, a selfie o Oscar também fosse compartilhada, e deu ao rapaz uma televisão 

de 55 polegadas e um suprimento de “um ano” de sua marca de roupas íntimas 

masculinas. Contudo, se o seu tweet fosse ultrapassado, ela tomaria os presentes de 

volta. 

No período até o tweet de Wilkerson superar a marca de DeGeneres, diversos 

atores de grande representatividade, como celebridades, políticos e empresas, 

impulsionaram o objetivo do jovem. Além das mensagens de compartilhamento, o que a 

partir das funcionalidades do Twitter, pode ocorrer através de duas formas, alguns 

destes atores iniciaram turnos de fala com o rapaz. Nas mensagens de 

compartilhamento, é possível simplesmente reproduzir o tweet original sem alterações 

                                                 
4
 Inicialmente, o Twitter não disponibilizava esta opção. Ela foi incorporada a partir de usos criativos 

(SHIRKY, 2011; RECUERO, 2014) do site por seus usuários, que utilizavam, e ainda utilizam, a sigla RT 

da menção ao perfil e cópia da mensagem original, como em “RT @perfil mensagem reproduzida”. 
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ou ainda acrescentar um outro tweet, complementando, discordando ou agregando 

qualquer outro sentido a partir da livre criatividade do administrador do perfil. Nestas 

ações de conversação em rede, operadas por atores sociais vinculados ao mercado de 

consumo, contudo, percebe-se que, além de incorrer visibilidade a Wilkerson, entende-

se que há, não só uma tentativa e apropriação do capital social (RECUERO, 2009) do 

rapaz, mas também, enquanto estratégia de comunicação digital, a tentativa concreta de 

relações de capital financeiro, oferecendo presentes, vantagens, produtos, entre outros. 

A partir do espalhamento das conversações em rede (RECUERO, 2014) 

oriundas do tweet de Wilkerson, entende-se que, no que diz respeito às empresas, são 

estratégias de comunicação e relacionamento em redes digitais. Este tipo de inserção em 

assuntos populares que circulam nesta ambiência, o posicionamento, a forma de 

abordagem e recursos são parte das estratégias de tornar marcas em lovemarks 

(ROBERTS, 2005; JENKINS; 2009). Tomando os próprios perfis destes atores como 

redes, na proposta de Malini (2016), as características de visibilidade e buscabilidade 

dos sites de redes sociais propostas por boyd e Elisson (2007) e as potencialidades 

técnicas de replicação e compartilhamento de conteúdos (JENKINS, FORD e GREEN, 

2014), as inserções destas marcas acabam por gerar afetações em seus seguidores ou 

outros interagentes nestas plataformas, produzindo novos sentidos e, sobretudo, 

interações e contextos inesperados pelas empresas. 

É justamente o poder de afetação e a representatividade que conversações 

passam a adquirir nos sites de redes sociais que delineiam a campanha de Carter 

Wilkerson como um ciberacontecimento. Oriundos de uma revisão de Henn (2014) em 

torno dos conceitos de acontecimento e acontecimento jornalístico, os 

ciberacontecimentoos têm cada vez mais sido atravessados por apropriações de agentes 

ligados ao mercado de consumo. 

 

Ciberacontecimentos e apropriações mercadológicas  

 

 Por ciberacontecimentos entende-se aqueles acontecimentos que se originam ou 

redimensionam a partir das potencialidades e desdobramentos nas redes digitais. Ou 

seja, aqueles que não seriam possíveis sem que as lógicas destas redes fossem 

determinantes como catalisadoras ou mediadoras de sua constituição.  

Além da revisão teórica, Henn (2014) propõe o ciberacontecimento a partir de pesquisa 
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empírica em torno de acontecimentos como o movimento Indignados da Espanha, 

Diário de Classe e Rolezinhos no Brasil. 

Esta gênese do ciberacontecimento intimamente ligada ao jornalismo, contudo, 

tem sido reposicionada com as cada vez mais recorrentes associações de atores ligados 

ao mercado de consumo, seja como promotores ou atores que contribuem em seus 

desdobramentos. Campanhas publicitárias, como a dO Boticário para o Dia dos 

Namorados (2015), ou Perdi meu amor na balada (2012), da Vivo, ao serem planejadas 

visando o engajamento em sites de redes sociais, e mobilizarem muitos atores, 

originaram diversas conversações espalhadas e tensões (esperadas ou não-planejadas) e 

acabaram por constituírem-se em ciberacontecimentos. O jornalismo, inclusive, não está 

excluído deste processo, ao ressignificar tais acontecimentos em sua metodologia 

noticiosa.  

Contudo, há acontecimentos cuja origem não se dá em torno de atores com 

interesses mercadológicos, mas que são apropriados por estes em suas estratégias de 

comunicação digital. São exemplos destas associações o endosso da Havaianas à 

aprovação do casamento igualitário nos Estados Unidos (PILZ, HENN e KOLINSKI 

MACHADO, 2016) através de seus perfis em redes digitais, entre diversas outras 

empresas (PILZ, 2017a); a divulgação do filme As Sufragistas, pela Universal Pictures 

do Brasil, com a utilização da hashtag “#meuamigosecreto” (PILZ, 2017b); as 

publicações em torno do “desafio do balde de gelo”, em 2014 e do “vestido azul e preto 

ou branco e dourado”, em 2015. Entende-se que estas associações sejam apropriações, 

conceito plural em significados e pertinente em diversas áreas do conhecimento, a partir 

de Cornutti (2015) como articulações de novos sentidos.  

No que diz respeito às apropriações publicitárias, quando vinculadas a causas 

sociais, percebe-se tensionsamentos nas conversações em rede quanto à pertinência 

dessas associações (PILZ, 2017a). Carregando consigo seus valores construídos pelas 

estratégias comunicacionais e histórico de atuação no mercado, além das construções 

dos públicos, as marcas enfrentam julgamentos quando se associam a estes 

acontecimentos. O mesmo teor, ao menos na representatividade de sentidos mobilizados 

nas conversações, contudo, não tem sido percebido em acontecimentos distantes de 

mudanças sociais. Desta forma, o desafio do balde de gelo revela um aspecto peculiar 

em relação a estas apropriações: a convocação de atores para outros atores, ou, no que 

diz respeito ao tema aqui desenvolvido, de marcas para outras marcas. Na dinâmica 
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deste acontecimento, cada interagente convocava outros três pares a participar do 

desafio. O “desafio do balde de gelo” possui a interseção do uso do entretenimento 

como fomentador de mudança social (AQUINO BITTENCOURT ET AL., 2014), 

através das relações em redes digitais de atores ligados ao mercado de consumo que, a 

priori, não mantêm relações e/ou proximidades comerciais ou são concorrentes. 

Assim, não só as relações entre pessoas e empresas são modificadas através das 

potencialidades e lógicas das redes digitais, mas também as relações comunicacionais 

entre empresas. Desta forma, por exemplo, pode-se demonstrar as disputas em que 

empresas são colocadas pelos usuários do Twitter atrás de promoções e melhores 

preços. As organizações também iniciam procedimentos de relação, tais como a 

“proposta de paz” do Burger King ao McDonald’s, em 2015, que acabou envolvendo 

outros concorrentes como Girffa’s e Denny’s. A participação de atores sociais com 

interesses mercadológicos nos ciberacontecimento, portanto, têm se dado de diversas 

maneiras, seja por convocação, por apropriação ou por tentativa de constituição.  

 

Apropriações de nuggets 

 

A proposta metodológica desta investigação encontra inspiração na Análise de 

Construção de Sentidos em Redes Digitais desenvolvida pelo LIC para as pesquisas do 

ciberacontecimento, nas considerações de Recuero (2014) acerca das pesquisas em 

torno de conversações em rede e em procedimento metodológico já realizado por Pilz 

(2017b). A partir da repercussão do acontecimento em sites de redes sociais e periódicos 

online, sobretudo, através das listas de apropriações identificadas por sites de matriz 

estadunidense tomou-se como primeiro passo a busca por palavras-chave como “Carter 

Wilkerson”, “Nuggets” em sites de buscas e no próprio Twitter, através do seu campo 

de busca, além de “brands” (marcas) e “Wendy’s”, no intuito de encontrar rastros 

digitais (BRUNO, 2012) de associações de marcas com a campanha. Este mapeamento 

inicial, que dá origem ao corpus de pesquisa, é operado à luz da primeira etapa de três 

na metodologia de análise de construção de sentidos em redes digitais, mapeamento e 

identificação. Este processo, essencialmente descritivo, ganha relevância nesta 

investigação e, embora as etapas seguintes do método elaborado pelo LIC 

(categorização e inferências) possam ser identificadas e sejam realizáveis, opta-se pela 

delimitação nesta primeira etapa, aquém do interesse na produção de sentidos; estes, 
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contudo, pelo caráter subjetivo da descrição, podem-se ser percebido e surgem nas 

inferências. 

De modo que a pesquisa de caráter exploratório deu-se a partir de junho, quando 

a campanha de Wilkerson já havia alcançado o seu objetivo, os rastros digitais são 

fundamentais para a compreensão cronológica do acontecimento através destas 

apropriações mercadológicas. Se o mapeamento de marcas que se associaram contribui 

para a construção do corpus, os desdobramentos contribuem para a contextualização do 

acontecimento. A denominação desdobramentos é utilizada a partir de processo 

elaborado em Pilz (2017b, p. 76), designado Desdobramentos Conversacionais, 

correspondente “à observação das tônicas das conversações, das dinâmicas, das 

recorrências e peculiaridades da conversação”. Assim, divide-se esta investigação entre 

apropriações e desdobramentos conversacionais.   

Os perfis acionados são os da (1) Microsoft
5
 (empresa que desenvolve, 

principalmente, produtos ligados à tecnologia para uso pessoal e corporativo), Google
6
 

(produtos e serviços online) e Amazon
7
 (comércio e conteúdo online); (2) United 

Airlines
8
 (aviação); (3) Hollister Co.

9
 (vestuário), (4) John Legere

10
, executivo da T-

Mobile (telefonia), (5) Mattress Firm
11

 (colchões) e Taco John’s
12

 (fast-food). 

 

 (1) Apropriações da Microsoft, Amazon e Google: A Microsoft compartilhou 

o tweet de Wilkerson afirmando estar participando da campanha para ajudar o 

rapaz e, na mesma, publicação, questionou, em tom de convocação, se Google e 

Amazon fariam o mesmo. A Amazon primeiro respondeu a Microsoft 

diretamente, aceitando o convite, e em seguida compartilhou o tweet. A Google 

levou algumas horas a mais para compartilhar e foi cobrada nas conversações e 

até fazê-lo.  

 

                                                 
5
 <https://tinyurl.com/y8uonvgr> 

6
 <https://tinyurl.com/y8a3xj8f> 

7
 <https://tinyurl.com/yabzd7bp> 

8
 <https://twitter.com/united/status/850531807779057664> 

9
 <https://twitter.com/HollisterCo/status/851860384776687619> 

10
 <https://twitter.com/JohnLegere/status/850795015425085440> 

11
 <https://twitter.com/MattressFirm/status/850772689124028417> 

12
 <https://twitter.com/tacojohns/status/850488703164313601> 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

 

Figura 2 - Apropriações da Microsoft, Amazon e Google 

 

 (1) Desdobramentos conversacionais da Microsoft, Amazon e Google: de 

modo que as conversações incluíram as três marcas, e a Wendy’s, foram as mais 

substanciais do corpus. Diversos novos desafios foram propostos para a 

Microsoft e Amazon para obtenção de benefícios relacionados a produtos e 

serviços. Também houve menções a uma eventual contribuição que a 

participação de Ellen DeGeneres teria para a campanha atingir seu objetivo. 

Como percebe-se em muitas dessas conversações (PILZ, 2017b), as 

apropriações são contestadas no sentido de ilegítimas através de reclamações 

pontuais de consumidores quanto a produtos e serviços. Especificamente neste 

caso, houve também questionamentos quanto às empresas estarem associando-se 

à campanha com que a United Airlines estava se envolvendo indiretamente; 

além de questionamentos sobre Wilkerson ser menor de 18 anos e estar 

promovendo uma campanha que daria visibilidade indiretamente à Wendy's e 

demais empresas, configurando como trabalho infantil. Muitos perfis 

participaram da conversação solicitando atenção aos critérios de 

compartilhamento da mensagem original, e não apenas comentários em outros 

compartilhamentos. Assim como houve elogios para as marcas, também houve 

comparações com outras empresas que não haviam se manifestado para ajudar 

na campanha. O perfil do produto Office, da Microsoft, respondeu a uma das 

publicações. 
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Figura 3 - Desdobramentos conversacionais da Microsoft, Amazon e Google 

 (2) Apropriação da United Airlines: a companhia aérea compartilhou o tweet 

de Carter Wilkerson oferecendo levá-lo a qualquer cidade do mundo em que 

haja um restaurante Wendy’s, caso alcance o objetivo. 

 

Figura 4 – Apropriação da United Airlines 

 (2) Desdobramentos conversacionais da United Airlines: as réplicas se 

deram, sobretudo, em torno do recente acontecimento em que a empresa retirou 

à força um passageiro de dentro da aeronave por overbooking
13

. Vídeos desta 

                                                 
13

 Termo da língua inglesa que designa, no caso de companhias aéreas, quando uma empresa vende mais 

passagens do que assentos disponíveis em um mesmo voo. 
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ação foram amplamente compartilhados
14

 e os perfis questionaram que tipo de 

tratamento seria dado a Carter. 

 

Figura 5 - Desdobramentos conversacionais da United Airlines 

 

 (3) Hollister Co.: a empresa compartilhou a campanha de Wilkerson 

classificando-o como um exemplo positivo de tentativas de conquistar objetivos. 

 

 

Figura 6 – Apropriação da Hollister Co. 

 

 (3) Desdobramentos convesacionais da Hollister Co: a maioria das respostas à 

companhia tiveram um caráter irônico em torno da solicitação de gratuidades, 

tomada como uma prática cada vez mais recorrente nos Estados Unidos. Da 

mesma forma, outras solicitações de desafios para estas mesmas gratuidades, 

relacionadas aos produtos da Hollister, foram propostas. As práticas de produção 

e comercialização da empresa também foram contrastadas em torno do sentido 

                                                 
14

 <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/04/10/internacional/1491840510_438566.html> 
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da mensagem do compartilhamento. Além de convocações para outras empresas 

se manifestarem em relação à campanha, o questionamento quanto a ter o nome 

associado com a United Airlines também foi acionado. 

 

Figura 7 – Desdobramentos conversacionais da Hollister Co. 

 

 (4) Apropriação da John Legere (T-Mobile): John Legere, CEO da empresa 

alemã T-Mobile nos Estados Unidos, compartilhou o tweet de Wilkerson e ofereceu 

ele mesmo o objetivo desejado pelo rapaz, “um ano de nuggets grátis da Wendy’s e 

mais” se ele trocasse sua operadora de telefone AT&T para a T-Mobile. O jovem 

compartilhou o tweet de Legere, convocando outra operadora, a Verizon, a 

manifestar-se, além de mencionar a AT&T, instaurando uma espécie de leilão entre 

as empresas, que não se manifestaram.  

 

 

Figura 8 – Apropriação de John Legere (T-Mobile) 
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 (4) Desdobramentos conversacionais de John Legere (T-Mobile): a maioria 

das réplicas deu-se em torno de elogios ao serviço oferecido pela T-Mobile e 

reclamações à concorrente AT&T, com propostas de negociações para troca de 

operadora. A postura de Legere de oferecer recompensas para quem trocar de 

companhia gerou cobranças por recompensas de fidelização dos clients atuais e 

rejeições à campanha de Wilkerson como um todo, na ideia de discordância de 

gratuidades. Destaca-se também uma denúncia de racismo de uma suposta 

funcionária da companhia, a qual o CEO solicitou contato em âmbito privado 

por e-mail.  

 

Figura 9 – Desdobramentos conversacionais de John Legere (T-Mobile) 

 (5) Apropriações da Taco John’s Mattress Firm: estas manifestações 

originaram poucas respostas, no sentido de contribuições à pesquisa, mas são 

consideradas pertinentes devido às ofertas realizadas a Wilkerson. Ambas as 

empresas ofereceram seus produtos, em caso de sucesso da campanha. Enquanto 

a Taco John’s declarou seu apreço pelo menino, oferecendo uma bebida grauita 

por dia e fez um call-to-action de retweets, a Mattress Firm ofereceu um kit para 
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o seu descanso após as refeições.  

 

   

Figura 10 – Apropriações da Taco John’s e Mattress Firm 

 

Todas as apropriações possuem uma mensagem a mais além do tweet original. 

Embora  os compartilhamentos de alguma forma ofereçam visibilidade à campanha, 

perspectiva corroborada pelas convocações a outras marcas pelos perfis nas 

conversações, algumas empreas tentam vincular-se através de ofertas de produtos e 

serviços. Assim, é possível categorizar estas apropriações em dois tipos, as que 

simplesmente produzem mensangens criativas e oferecem visibilidade (Microsoft, 

Amazon, Google e Hollister Co.), e outras que efetivamente  ofertam benefícios ao 

rapaz. Nesta segunda categoria, percebe-se que a maioria tenta vincular as ofertas ao 

consumo dos nuggets em caso de sucesso da campanha, como passagens aéreas para 

qualquer cidade que possua estabelecimento da Wendy's (United Airlines), camas para 

deitar após a refeição (Mattress Firm) e bebidas gratuitas (Taco John's). A única oferta 

sem vínculo com o consumo dos nuggets, ou sequer o sucesso da campanha, é de John 

Legere da T-Mobile, que não determina um ou outro elemento, e oferece ele mesmo os 

nuggets gratuitos por um ano caso o jovem troque de operadora. Neste caso, a oferta 

sequer é de produtos ou serviços da empresa, pelos quais, embora não esteja 

especificado, o CEO não se compromete em arcar com os custos. Ele e a United 

Airlines são os únicos atores delimitados aqui a não utilizarem a hashtag 

“#NuggsForCarter” em seus compartilhamentos.  

 Quanto aos desdobramentos conversacionais, a maioria das réplicas são de 

elogios às marcas por estarem colaborando na mobilização online, a tentativa de fazer 

propostas pontuais semelhantes a que Carter fez para a Wendy’s, além de convocações 

para outras marcas participarem a partir do exemplo de que grandes empresas já 
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estavam se associando à campanha e reclamações de produtos e serviços. Na maioria 

das conversações oriundas das apropriações há questionamentos quanto a uma 

“associação” com a United Airlines, embora a empresa se vincule indiretamente, sem o 

aval de Carter, por exemplo, que só respondeu à oferta de John Legeree. As 

conversações a partir da apropriação de John foram as que mais geraram respostas a 

partir de turnos de fala anteriores, sobretudo por suas propostas e ofertas na medida em 

que solicitações são feitas. As respostas originas pelo compartilhamento da United são 

exclusivamente de reclamações e lembrança do recente acontecimento de violência em 

aeronave em que a empresas esteve envolvida. 

 

Considerações finais 

 

 A partir da delimitação e apreciação análitica destas apropriações por atores 

sociais com interesse mercadológicos da campanha de Carter Wilkerson, é possível 

perceber uma tentativa de associação pertinente à campanha, a partir das ofertas, 

diferente de outros ciberacontecimentos, como em “#LoveWins” e 

“#meuamigosecreto”, por exemplo. Esta espécie de legitimação é entedida como 

geradora de outras propostas de desafios de compartilhamento que, embora não sejam 

respondidas em sua maioria, não originaram reclamações às marcas.  

A conversação tripla entre Microsoft, Amazon e Google não é de concorrentes 

diretos no mercado, embora em algumas instâncias da sua capilaridade de esferas de 

atuação possam ser concorrentes. Assim, John Legeree foi o único que convocou, 

promovendo competição explícita, seus correntes, sobretudo a AT&T. Apesar das 

ofertas, Carter dialogou apenas com Legere e não se comprometeu a aceitar a proposta. 

A partir dos desdobramentos conversacionais é perceptível como a convocação de 

marcas para engajamento é entendida como estratégia de espalhamento de conteúdos.  

Assim, quanto à campanha “#NuggsForCarter”, esta foi iniciada pela Wendy’s a 

partir de um pedido de Carter Wilkerson, constituindo a gênese do que se tornaria este 

ciberacontecimento, enquanto outras marcas se apropriaram da representatividade que 

gradativamente foi constituída ou o fizeram quando convocadas por usuários do Twitter. 
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