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Resumo 
 

O presente artigo é um estudo de caso que tem como objetivo principal analisar a imagem 

da participante e ganhadora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, e de que maneira 

organizações utilizaram-se de sua ascensão, ainda confinada, para se promoverem nas 

redes sociais digitais. Observa-se as dinâmicas do programa e o confinamento da 

audiência - em decorrência da pandemia da Covid-19 - para investigar como as interações 

com o programa foram alavancadas. Parte-se de uma revisão bibliográfica e busca de 

notícias na internet para explorar os elementos da trajetória da participante, dentro e fora 

da casa, que contribuíram para gerar empatia com o público e, consequentemente, 

interesse de investimento das organizações.  
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Introdução  
 

 O Big Brother Brasil (BBB) exibido pela Rede Globo4, desde 2002, é um reality 

show5, com premiação final de um milhão e meio de reais. Os participantes, além de 

confinados, são submetidos à vigilância de câmeras 24 horas, provas de sobrevivência e 

votação popular para garantirem a sua existência na competição. A dinâmica do jogo de 

confinamento dura aproximadamente 100 dias, durante os meses de janeiro a abril. 

Para além das experiências sociais vivenciadas, o BBB é um potente espaço de 

visibilidade e publicidade, patrocinadores são diariamente projetados nas diversas mídias 

de adesão nacional. Os enredos da "casa mais vigiada do Brasil" suscitam - cada vez mais 

- importantes debates na academia, principalmente, acerca de seus significados, 

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Mestra em Comunicação pela PUC Minas. Pesquisadora do grupo de pesquisa Mídia e Memória/PUC 

Minas. Email: jeanecmoreira@gmail.com 
3 Mestra em Comunicação pela PUC Minas. Pesquisadora do grupo de pesquisa DIALORG/PUC Minas. 

Email: mvouguinha@hotmail.com. 
4 Rede de televisão comercial aberta brasileira. 
5 Gênero televisivo baseado na vida real.  
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propagação de pautas e impactos sociais. As relações vivenciadas pelos participantes são 

representações das trocas diárias entre os sujeitos, e o processo de identificação entre 

telespectadores e confinados é fundamental para o progresso do jogo, uma vez que, o voto 

popular é o que elimina os participantes e consagra o campeão. 

Neste trabalho, observa-se como o advento da internet e o desenvolvimento das 

mídias digitais transformaram as relações sociais - na última década - e também a forma 

como a audiência interage com as produções midiáticas, aqui - especificamente - com o 

Big Brother Brasil. Compartilhamento e interação tornaram-se norteadores da sociedade 

como um todo e, nessa conjuntura, desenvolvem-se os “atores diversificados e 

comunicantes” (COGO; NASSAR, 2012, p. 102) que utilizam as redes sociais digitais 

para propagação dos mais variados assuntos, envolvendo a produção de conteúdo de 

muitos para muitos. 

Os espaços da web favorecem os processos comunicacionais não lineares, os 

polos emissores e receptores se entrecruzam e as mensagens circulam sem que se tenha 

controle sobre elas. As organizações - também imersas nesse cenário - são marcadas pela 

atenção difusa. Dessa maneira, reinventam suas práticas comunicativas e investem na 

proposição de novas formas de relação com os seus interlocutores.  

A partir do exposto, propõe-se, neste estudo, verificar de que maneira a ascensão 

da participante e ganhadora do BBB 21, Juliette Freire, influenciou no posicionamento 

de diversas organizações e marcas. Observa-se como os múltiplos emissores pautaram e 

nortearam os investimentos comunicacionais das organizações que também optaram por 

se posicionar e interagir com atores que se tornaram populares ainda confinados. Percebe-

se um estreitamento relacional entre marcas e consumidores ao se declararem 

espectadores e admiradores dos participantes, especificamente, da campeã.  

Reúnem-se aqui elementos da trajetória de Juliette, dentro e fora do programa, 

com o objetivo de investigar de que modo contribuíram para a participante vencer o jogo 

e, principalmente, para a sua projeção como fenômeno6. Infere-se que a autenticidade da 

jogadora e os pontos de contato da sua história com a jornada do herói, de Campbell 

(2007), corroboraram com os processos de reconhecimento e sucesso. 

 
6
 "[...] para Charaudeau, todo tipo de fenômeno pode ser um acontecimento desde que seja reportado 

como novidade [...]. O acontecimento midiático é o resultado de um dos discursos que transforma um fato 

bruto em um acontecimento suscetível de ser percebido e entendido pelos receptores da informação" 

(FRANÇA; MARTINS; MENDES; 2014). 
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A metodologia utilizada para o desenvolvimento do artigo ancorou-se na pesquisa 

bibliográfica e no estudo de caso. “O estudo de caso é uma inquirição empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 

fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes 

são utilizadas” (YIN, 2002, p. 32 apud DUARTE, 2015, p. 216). Adiciona-se ainda a 

busca de notícias na internet classificada por relevância.   

 

Do BBB 1 ao 21: o Big dos Bigs 

 

 O formato do Big Brother foi criado e comercializado pela televisão holandesa 

Endemol, desde 1999, e já teve edições em mais de 70 países espalhados pelos cinco 

continentes do mundo (YAHOO, 2021). Desde sua primeira edição aqui no Brasil (2001), 

cada temporada do BBB reserva particularidades sobre os participantes, a casa, as provas, 

as festas e os patrocinadores. A dinâmica do jogo resume-se no confinamento de sujeitos 

em uma casa, sem contato com o mundo exterior, sem controle de dias e horas, postos a 

provas e obrigados a enfrentar os desafios da convivência diária com diferentes 

personalidades. O objetivo é permanecer na casa até o último dia e ser escolhido, por 

meio dos votos do público (pelo telefone e pela internet), como campeão da edição e 

ganhador do grande prêmio em dinheiro (MEMÓRIA GLOBO, 2021).  

As quatro primeiras edições brasileiras reservaram o prêmio de 500 mil reais ao 

campeão. Em 2005 o vencedor passou a se tornar também milionário, recebendo como 

bonificação a quantia de um milhão de reais. A partir do ano de 2010 até a edição de 

2021, os primeiros colocados receberam um milhão e meio de reais.  

O nome do programa, a dinâmica do confinamento e até mesmo as relações 

cabíveis se inspiram no livro 1984, de George Orwell. Assim como na literatura, os 

confinados interagem com uma única figura por meio do telão. O apresentador (“Grande 

Irmão”) do programa é responsável pelas interações com os participantes, por coordenar 

e direcionar o funcionamento das provas, além de ser o único elo com o mundo exterior. 

No Brasil, a primeira edição foi apresentada pela atriz Marisa Orth e o jornalista Pedro 

Bial, ele, por sua vez, tornou-se referência da atração e continuou como âncora até a 

décima sexta temporada. A partir de 2017, o BBB ganhou um novo representante e o 

jornalista Tiago Leifert é quem comanda a atração desde então (MEMÓRIA GLOBO, 

2021).  
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Infere-se à substituição do apresentador a intenção de rejuvenescimento da 

imagem do programa e a necessidade de ampliar a interlocução com os espectadores para 

além da TV. A juventude de Tiago propõe contato com os novos públicos, 

principalmente, das redes sociais digitais. Ao rejuvenescer sua imagem e se aproximar 

das redes, os acontecimentos e relações da “casa mais vigiada do Brasil” visam continuar 

pautando o cotidiano dos brasileiros. 

 Constantemente citado e, cada vez mais, percebido como espaço potencial para 

publicização de conteúdo, visibilidade de marcas e lançamento de produtos, a atração da 

Rede Globo manteve e ampliou os valores das suas cotas de patrocínio nas 21 edições 

exibidas. Na última, por exemplo, “a emissora alcançou uma audiência há muito não vista, 

o que se refletiu em faturamento por meio de cotas de patrocínio de até R$ 78 milhões. 

Se só tivesse um desses anunciantes [...] a emissora já faturaria mais do que 50 vezes o 

valor do prêmio dado ao vencedor” (F5, 2021).  

Diante do contexto e do anseio em estabelecer proximidade com diferentes 

públicos, o BBB decidiu reformular o seu elenco. Depois de 19 edições com 20 

participantes anônimos (em cada), as temporadas 20 e 21 contaram com famosos e 

influencers digitais para integrar o time de confinados. Ambas edições foram compostas 

pelos participantes dos grupos: "pipoca", anônimos de todo o Brasil; e "camarote", artistas 

convidados pela produção - blogueiros (as), cantores (as), atores, atrizes, entre outros. 

Contrariando as expectativas, ser uma figura pública antes de entrar no programa 

não influenciou na conquista dos prêmios das duas edições. O BBB 20 consagrou a 

médica Thelma de Assis campeã, com 44% dos votos, contra as influencers Manu Gavassi 

e Rafa Kalimann (MEMÓRIA GLOBO, 2021). O BBB 21, objeto deste trabalho, teve a 

final composta pelo cantor Fiuk, a influencer Camila de Lucas e a advogada e maquiadora 

Juliette, que se firmou campeã com 90,15% dos votos. “A paraibana somou mais um 

recorde à sua conta: é a campeã com a maior porcentagem de votos em uma final tripla 

do reality show” (CG GLOBO, 2021). 

Ao enredo das duas últimas temporadas, soma-se um elemento inédito: o 

confinamento do público, devido o avanço da Covid-19. O que era visto apenas em um 

programa de entretenimento tornou-se a realidade da população. O BBB 20 estava há 60 

dias no ar quando a Covid-19 chegou ao Brasil. A população se identificou ainda mais 

com o enredo do "Grande Irmão": todos confinados, relações sociais limitadas, trocas 
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diárias complexas e, ainda, interações apenas por meio das telas. Infere-se à essa nova 

realidade a ampla participação do público com as dinâmicas do jogo: 

 

O 'BBB20' também quebrou recordes e chegou até o Guinness Book como o 

programa de televisão que recebeu a maior quantidade de votos do público: 1,5 

bilhão (…) O segundo lugar também é do 'BBB20': o paredão entre Gizelly, 

Guilherme e Pyong teve mais de 416,6 milhões de votos (G1, 2021).  

 

Da estreia até a última quinta-feira (29), a média de audiência foi de 27 pontos 

no PNT (Painel Nacional de Televisão), onde cada ponto equivale a 268 mil 

domicílios nas 15 maiores regiões metropolitanas do país. Com isso, superou 

em 13% a média de audiência do BBB 20, que já havia sido considerado um 

sucesso [...] o programa teve em média 51% de participação. Isso equivale a 

dizer que mais da metade das televisões ligadas no horário em que era exibido 

[...] O número é maior que o das oito edições anteriores (G1, 2021). 

 

O BBB é um programa multi-midiático, isto é,  produzido para o consumo da TV 

aberta, TV paga, pay-per-view, on demand e internet. Esse último, por sua vez, promove 

uma experiência completa para os fãs do reality, pois eles se encontram em ambientes 

propícios à interação com outros entusiastas, organizam-se em grupos de votação, 

gerenciam contas e produzem conteúdos a favor dos participantes que se identificam. Nas 

últimas edições, as torcidas ganharam nomes como, por exemplo, os “Cactos” da Juliette. 

No contexto da pandemia da Covid-19 e com o isolamento social, o enredo do Big 

Brother apresentava uma realidade paralela. Os desafios do jogo eram, ao mesmo tempo, 

reconfortantes uma vez que os participantes, assim como a audiência, estavam 

confinados. A diferença é que os “Brothers7” habitavam uma casa de alto padrão; 

participavam de festas e shows; não eram obrigados a usar máscaras; e não tinham 

conhecimento sobre as tragédias que assolavam o país. Entende-se que o entretenimento 

passou também a ser visto como um privilégio e estimulou a participação do público. 

 

O fenômeno: @Juliette 
 

Nascida em Campina Grande, na Paraíba, no dia 3 de dezembro de 1989, Juliette 

Freire Feitosa - mulher nordestina e de classe social baixa - enfrentou muitos desafios ao 

longo da sua vida. Filha da cabeleireira Fátima e do mecânico Lourival, teve cinco irmãos. 

Do lado paterno, quatro irmãos homens (mais velhos), Washington, Lourival Junior, Otto 

 
7 Os participantes também são chamados de “Brothers” pelo apresentador durante as transmissões. 
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e José Valdelino. A caçula, Julienne, além de sua irmã, era companheira e sua grande 

amiga8.  

A proatividade da paraibana (muitas vezes percebida por outros participantes de 

confinamento como cansativa) é uma realidade desde criança. Para ajudar no sustento da 

família, Juliette começou a trabalhar com 7 anos, no salão de beleza da sua mãe. Entre a 

adolescência e a fase adulta, frequentou cultos de uma igreja evangélica e se interessou 

pelo canto, gravou algumas versões de músicas gospel, mas, por falta de dinheiro, 

desistiu. 

Diferente dos pais e dos irmãos, Juliette ingressou em uma universidade pública 

para cursar o ensino superior. A sua personalidade determinada, foi fundamental para a 

conquista. Ela sempre se dedicou e procurou - a sua maneira - entender o que seus pais 

não conseguiam ensinar, pois eram analfabetos. Cursou Direito na Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e em seu trabalho de conclusão, no ano de 2017, abordou a relação 

entre Direito e Literatura na obra “Medida por Medida”, de William Shakespeare. 

Durante a faculdade, foi estagiária na Defensoria Pública da União, no Tribunal de Contas 

da Paraíba e em um escritório de advocacia.9 

Aos 20 anos, Juliette sofreu muito a perda da sua irmã, Julienne, que aos 17 anos 

faleceu em decorrência de um acidente vascular cerebral. Esse foi um dos mais marcantes 

(e tristes) acontecimentos da vida da paraibana.10 Apesar de todo o sofrimento, a estudante 

de Direito (na época) reuniu suas forças para continuar ajudando a família e sonhando 

com um futuro melhor para todos.  

Para complementar a renda familiar, Juliette, além dos estágios de Direito, iniciou 

os trabalhos como maquiadora11. Exerceu a profissão como funcionária de um salão e, 

em 2019, aceitou o convite das amigas, para ingressar na sociedade de um estúdio de 

maquiagem: Cabine Beauty, localizado em João Pessoa (PA). Pouco tempo depois de 

inaugurado, o estúdio teve que interromper seus atendimentos por conta da pandemia da 

 
8
 Juliette contou sua história e de seus irmãos na casa do BBB 21 desde o primeiro dia de confinamento. 

9
 Essas informações sobre a sua trajetória acadêmica foram apresentados no documentário da Globoplay 

"Você nunca esteve sozinha". 
10

 Em muitos momentos do confinamento Juliette contou a história de sua irmã Julienne e a parceria que 

existia entre elas. 
11

 A paraibana além de contar sua história profissional no BBB, encantou os participantes e os 

telespectadores com o seu talento para maquiagem. Aproveitou as festas e aparições ao vivo para produzir 

a si mesma e os demais. 
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Covid-19. Sem muitas opções, Juliette passou a se dedicar aos estudos para concursos 

públicos, pois sonhava em se tornar delegada.  

Desde a infância, a paraibana via no BBB uma possibilidade de mudar de vida e 

realizar os sonhos que ela e a irmã Julienne tinham para a família. Mesmo depois de 

perder a irmã, o sonho se manteve. Juliette enviou várias inscrições à produção do 

programa e a aprovação aconteceu justamente na edição de 2021. 

No reality, assim como na vida, a trajetória de Juliette se delineou com altos e 

baixos, mesmo diante de diversos obstáculos a jovem não se desvinculou de seu caráter, 

valores e princípios. Poucos foram os participantes que conseguiram perceber a verdade 

na autenticidade da paraibana e isso fez com que sua história na casa fosse muito solitária. 

O jogo de Juliette permaneceu linear, apesar da rejeição dos demais confinados, enquanto 

isso, sua aprovação popular foi exponencial. Na final do programa, Tiago Leifert resumiu 

de forma contundente a jornada da campeã: 

 

Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça likes, bloqueada, oportunista. 

Fora o que falaram nas suas costas, que eu não vou nem te contar. Monte seu 

pódio: sem a Juliette. Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar 

louca e te deixar má. Você tinha razão. [...] Quando te deixaram triste, você 

fez a gente dar muita risada. Quando tentaram insinuar que você era doida, 'eu 

não sou doida!', você não acreditou. Você não mudava sua opinião e você não 

caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Quando 

você tinha todas as razões do mundo aqui dentro para se tornar má, você 

continuou bondosa. Alegre, sã e boa. Foi o que você fez. Ser assim no BBB é 

muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. 'Como é possível 

uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar 

comigo, ter paciência, me perdoar. Isso não existe mais, não é possível. Ela tá 

mentindo pra mim. Ela é falsa, vamos botar ela no paredão'. Era o exato oposto 

disso. Era tudo verdade. Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve 

sozinha, em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua 

vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores 

que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco 

montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do 

BBB 21, Juliette! (TV GLOBO, 2021)12 

 

Infere-se que a nova configuração de relações sociais contribuiu com a vitória da 

participante. Os indivíduos ativos nos processos comunicacionais e, principalmente, na 

(re)significação de valores, demonstraram a força que a audiência possui e a capacidade 

de fazer valer a sua vontade. O empoderamento da audiência corrobora com o pensamento 

de Braga (2012) que afirma que, nesse contexto, a sociedade se organiza horizontalmente 

 
12

 TV GLOBO, 2021. Disponível em: 

https://twitter.com/tvglobo/status/1389789184760627203?s=20  

https://twitter.com/tvglobo/status/1389789184760627203?s=20
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para emitir e fazer circular mensagens sobre os produtos midiáticos. O que mais importa 

é a circulação de informações sobre esses produtos a partir da interação dos sujeitos. Ou 

seja, uma circulação posterior à recepção, em que o contato com o produto pode ser finito, 

mas as informações que circulam sobre ele podem continuar sendo propagadas.  

 

@Juliette: recordista, influenciadora, embaixadora, garota propaganda, cantora... 

 

Diferente da negação e isolamento por parte dos participantes, o público se 

apaixonou pelo jeito Juliette e a acolheu. Antes do anúncio da sua entrada no BBB 21, a 

paraibana possuía 3.820 seguidores no Instagram. A primeira foto com a divulgação 

"Estou no BBB" foi em 19/01/21 e, no mesmo dia, o seu perfil alcançou 100 mil 

seguidores, registrado com a publicação “Somos 100k”. Antes da entrada na casa a 

participante se mostrou promissora, na primeira votação popular que concedia imunidade 

a seis dos vinte participantes, Juliette foi escolhida. A paraibana entrou na casa no dia 

25/01 e apenas cinco dias depois alcançou o seu primeiro milhão de seguidores, 

apelidados de “Cactos”. Bastou mais uma semana de confinamento para o número de 

Cactos quintuplicar e, no dia 07/02, registrou-se: "Somos 5 milhões". 

09/02 – “Paredão13” com o batom da Avon. Juliette estava no “paredão” com mais 

dois confinados e se produziu para a entrada ao vivo. Desde o início da transmissão, 

espectadores fizeram disparar no Google14 pesquisas para saber de qual marca era o batom 

usado por ela. O item era o “vermelhaço” - linha Power Stay, da Avon. Foram mais de 

22 mil posts citando a Avon ao longo de 24 horas (B9, 2021). No dia seguinte, o 

Instagram concedeu à conta de Juliette o selo de verificação15 que basicamente é uma 

credencial de figuras públicas na rede. Nesta mesma data, eram 7 milhões de Cactos. 

25/02 - 1 mês de programa e 11 milhões de seguidores no Instagram; 25/03 dois 

meses de programa e o perfil de Juliette conta com 15,6 milhões de seguidores. O número 

colocou a paraibana na 30ª posição de perfis brasileiros com mais seguidores no 

Instagram. Nesta altura do jogo, a maquiadora já era a participante do grupo "Pipoca" 

 
13 Dinâmica do jogo em que os participantes após votarem entre si vão para voto popular. 
14 Site de busca disponível na internet 
15 Um selo de verificação é uma marca exibida ao lado do nome de uma conta do Instagram nas pesquisas e no perfil. 

Isso significa que o Instagram confirmou que a conta é a presença autêntica da figura pública, da celebridade ou da 

marca que ela representa. Não usamos o selo de verificação  para apoiar ou reconhecer figuras públicas ou marcas. O 

selo de verificação  é uma ferramenta para ajudar as pessoas a encontrar as contas reais de figuras públicas e marcas. 

Ele indica que verificamos que a conta do Instagram é notável e autêntica. (CENTRAL DE AJUDA DO 

FACEBOOK, 2021) 
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com mais seguidores, já havia superado quase todos os participantes do grupo "Camarote" 

ficando atrás apenas da influencer Viih Tube. (JORNAL DA PARAÍBA, 2021). "Em 

termos de engajamento, o que inclui comentários, reações, cliques e compartilhamentos, 

a empresa Desbrava Data afirma que o perfil de Juliette no Instagram conta com uma 

taxa média de 7,6%, número maior do que os de artista como Beyoncé (1,2%) e Anitta 

(1,7%)” (B9, 2021). 

27/03 - O ovo de Páscoa da Lacta. Durante uma prova do Anjo, patrocinada pela 

marca Americanas, o ovo que a Juliette ganhou e elogiou, esgotou no site da empresa em 

poucas horas. Após a dinâmica, a participante fez muitos comentários positivos sobre o 

ovo de páscoa "Oreo - Tripla Camada" da fabricante Lacta. No Twitter, a marca não 

perdeu a oportunidade de interagir, respondendo: “Olha, @FreireJuliette, eu te entendo 

viu”16. O sucesso foi instantâneo e as unidades disponíveis no site esgotaram. A Lacta 

aproveitou a interação da torcida, fez reposição do estoque e ainda criou um cupom de 

desconto exclusivo para os Cactos:  “Lactacactos”. 

 05/04 - 19 milhões de seguidores. Nesta data, Juliette que entrou na casa como 

anônima, tornou-se a participante mais seguida da edição. Uma semana depois, 13/04, 

com mais de 20 milhões de seguidores, a maquiadora (que sempre usou escovas de dentes 

para auxiliar na execução dos seus serviços de maquiagem), repercutiu, mais uma vez, no 

Twitter com as marcas Avon e Oral B interagindo e propondo a criação de um produto 

exclusivo e personalizado: 

- "Eu, você, a @JulietteFreire e uma escova de sobrancelhas. E aí, @OralBbrasil. 

Cê Topa? #AvonTáOn #BBB21"17.  

- “A @FreireJuliette shippou, a @AvonBR curtiu e a @OralBBrasil topou! Vamos 

de novo look Avon + Oral-B. Aguardem novidades.... #OralBTáOn #BBB21”.18  

Mais uma vez, os Cactos ficaram animados com as proposições e apoiaram a 

iniciativa das marcas: "@oralbbrasil vocês são bagaceira demais, sou fã dos produtos de 

vocês e da Ju também! Ah Brasil, que emoção te amo @oralbbrasil @AvonBR"19  

 
16 BRASIL, Lacta, 2021. Twitter: @lacta. 14:47; Março 2021. Disponível em: 

https://twitter.com/lacta/status/1375867112737153025?s=21  
17 BR, Avon, 2021. Twitter: @AvonBR. 17:29; Abril 202. Disponível em: 

https://twitter.com/avonbr/status/1382068565071773702?s=21  
18 BRASIL, Oral B, 202. Twitter: @oralbbrasil. 22:39; Abril 2021. Disponível: 

https://twitter.com/oralbbrasil/status/1382146560113451009?s=21  
19 JULLIA, 2021. Twitter: @jullia29119771. 23:07; Abril de 2021. Disponível em: 

https://twitter.com/jullia29119771/status/1382153588437291016?s=21  

https://twitter.com/lacta/status/1375867112737153025?s=21
https://twitter.com/avonbr/status/1382068565071773702?s=21
https://twitter.com/oralbbrasil/status/1382146560113451009?s=21
https://twitter.com/jullia29119771/status/1382153588437291016?s=21
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28/04 - Primeira e única vitória na prova do líder. Patrocinada pela Samsung, a 

dinâmica da prova que Juliette conquistou a liderança utilizou dois modelos de telefones 

celulares da linha Z Flip. Após a vitória da paraibana os aparelhos esgotaram no site da 

Samsung Brasil e os preços tabelados eram a partir de R$ 8.999,00.  

04/05 - A final, o macacão da Sakazi e o Guiness. No dia mais esperado da 

temporada, os participantes começaram a falar sobre os looks que vestiriam na final. 

Ainda de manhã, quando a paraibana retirou o seu escolhido da mala, os Cactos 

começaram a movimentar as redes sociais: 

- "Gente, então é esse o macacão que a Juliette vai usar para a final? É muito patroa 

demais! #JulietteCampeã #BBB21"20 

- Já descobriram o look que a Juliette vai usar na final hoje. É um macacão de paetê 

Prata da Skazi BABADO! e já esgotou no site.21 

O macacão escolhido por Juliette, fez parte da coleção de Inverno 2019 da marca 

mineira Skazi. "De acordo com a assessoria da loja, o macacão custa R$ 3.119,90, mas 

as peças que eram feitas sob encomenda e vendidas pelo site da empresa também se 

esgotaram ainda na mesma noite" (UOL, 2021).  

Antes do dia 04/05 acabar, Juliette entrou para o mundialmente conhecido: 

“livro dos recordes” (Guinnes World Record). A sua postagem de campeã se tornou 

o post mais rápido a alcançar um milhão de curtidas no Instagram. "Em três 

minutos, a publicação chegou a marca histórica e bateu a cantora norte-americana 

Billie Eilish que, no mesmo dia, mais cedo, havia registrado o recorde de um 

milhão de curtidas, só que em cinco minutos" (ISTOE, 2021). 

06/05 - Já fora da casa, o tênis usado por Juliette para viajar, esgota! Na sua 

segunda noite fora da "casa mais vigiada do Brasil", a nova milionária precisou viajar 

para São Paulo para dar continuidade aos compromissos com a Rede Globo. Entre as 

escolhas da ex-BBB estava um lançamento da marca Luiza Barcelos, o tênis tratorado, 

nomeado “Off White” que esgotou em poucos minutos. "Ela é a própria marca... vai nadar 

em dinheiro", comentou um internauta em uma publicação no Instagram que falava do 

 
20 JOSUE, Lucas, 2021. Twitter: @lucasjosue_. 11:16; Maio de 2021. Disponível em: 

https://twitter.com/LucasJosue_/status/1389584637530365958?s=20  
21 SELVA, Yago, 2021. Twitter: @yagoselva. 13:48; Maio de 2021 Disponível em: 

https://twitter.com/yagoselva/status/1389622929659469831?s=20  

  

https://twitter.com/LucasJosue_/status/1389584637530365958?s=20
https://twitter.com/yagoselva/status/1389622929659469831?s=20
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acontecimento. Já outra pontuou: "Felizmente consegui comprar o meu kkkk. Ju lançando 

tendências" (VOGUE, 2021). 

 Não foram só marcas alavancadas a partir das menções feitas pela campeã. Ainda 

no programa, a paraibana cantou - com talento - a música "Deus me proteja" de seu 

conterrâneo Chico César, lançada originalmente em 2008. As buscas pela canção 

dispararam nas plataformas digitais: 

 

No YouTube, a procura pelo vídeo com a versão da música gravada em estúdio, 

cresceu mais de 900%, passando de 7 mil visualizações em janeiro para 74 mil em 

fevereiro [...] No Spotify, nesta quarta-feira (10), a música aparece em ascendência 

na lista das 50 músicas que viralizaram no Brasil, na 25ª colocação. No site Last.fm, 

a música foi tocada cinco vezes no dia 1º de fevereiro. No dia seguinte, foi ouvida 

274 vezes. O aumento foi de 5.380% em apenas um dia (SPINOFF, 2021).   

 

Os recordes batidos por Juliette não se resumiram ao confinamento. Após sua 

saída do programa, não faltaram novos milhões de seguidores e muitas assinaturas de 

contrato. Atualmente, a paraibana é a ex-BBB com o maior número de seguidores no 

Instagram, são 32,6 milhões. Além disso, segundo a empresa HypeAuditor (2021), 

superou no nível de engajamento dos 151 milhões de seguidores do jogador Neymar e se 

tornou a brasileira com o maior engajamento do Instagram no país. Nesse quesito, só fica 

atrás de Ariana Grande, Kylie Jenner e Cristiano Ronaldo. 

Fora da casa, tornou-se: embaixadora oficial das marcas Avon, Americanas, 

Globoplay, L'Occitane au Brésil e Havaianas; porta-voz da Cervejaria Bohemia; tema e 

nome de uma coleção da C&A; capa da revista Marie Claire; apresentadora do canal 

Multishow; cantou em lives com Gilberto Gil, Wesley Safadão, Elba Ramalho e 

convidados; e anunciou a gravação de um EP22. 

 

Midiatização de uma jornada autêntica e heróica  

 

Vivemos, de acordo com Braga (2009), em uma sociedade midiatizada - 

fenômeno que considera a mídia como um processo interacional de referência, uma vez 

que a lógica de produção e circulação da mídia passa a ser indicadora em todas as 

instâncias da vida em sociedade, gerando transformação social e cultural. Em outras 

palavras, é possível afirmar que os meios redefinem a experiência dos sujeitos, que 

passam a estruturar a sua forma de interagir, de pensar e de viver em torno deles. Mas, o 

 
22 Todos os anúncios foram feitos através da sua conta no Instagram: instagram.com/juliette. 
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inverso também acontece, pois, eles influenciam e redirecionam a mídia, na medida em 

que fazem usos e apropriações dela. 

A midiatização interfere diretamente na forma como as organizações se 

comunicam e constroem legitimidade perante a sociedade, pois há uma “[...] ampliação 

das possibilidades de interação e multiplicidade de fluxos de comunicação, 

proporcionadas especialmente pela mídia digital e sua relação com a constante 

reconstrução das culturas organizacionais [...]” (BARICHELLO, 2014, p. 43). Emergem 

novas plataformas de produção e de circulação de mensagens diferidas e difusas que 

complexificam o fazer da comunicação organizacional. Como nos alerta Fausto Neto 

(2008), esse processo se torna ainda mais desafiador, na medida em que as organizações 

começam a operar segundo a lógica da mídia.  

 

Os desafios impostos por estas configurações de dissensos se acentuam na 

medida em que as organizações passam a estruturar a sua ambiência, tomando, 

por exemplo, o modo de existência da midiatização como sua referência. 

(Fausto Neto, 2006). As organizações passam a definir as possibilidades de se 

fazerem reconhecer, segundo lógica, cultura e operações de natureza 

midiáticas, seja através de processos de apropriação, seja ainda pelas 

importâncias que estas referências representam para as rotinas de suas ações 

comunicativas. (FAUSTO NETO, 2008, p. 57). 

 

Para conquistarem visibilidade e se manterem ativas no mercado no cenário 

midiatizado, as organizações precisam se reinventar e fazer uma comunicação muito mais 

pautada na escuta, de acordo com os interesses e necessidades de seus interlocutores, uma 

vez que não são um sistema fechado (FAUSTO NETO, 2008). Influenciam os sujeitos e 

são influenciadas por eles, em um processo de mútua afetação. Muitas vezes, reveem suas 

ações e estratégias, em função das manifestações da sociedade.  

 Neste cenário, atrelar imagens institucionais a uma pessoa que já possui apelo do 

público, como Juliette, é uma tentativa de gerar mais interação e interesse em suas 

mensagens, serviços e produtos. Mas por que a trajetória de vida e a participação de 

Juliette no BBB gerou tanta empatia e, consequentemente, interesse das organizações? 

Em um país carente de direcionamento político, cheio de preconceitos e muitos deles 

contra os nordestinos, a paraibana se destacou. Ela conseguiu o que muitos brasileiros 

esperam: o direito de serem compreendidos e de expor seus posicionamentos, 

independente do gênero, classe social ou região. Juliette se tornou referência de 

posicionamento feminino, amor-próprio, autenticidade, superação e, acima de tudo, 
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caráter, valores e princípios, sem se perder pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Além disso, a 

paraibana não hesitou em contar a sua história, deixou aparente as suas vulnerabilidades, 

fraquezas e desafios superados.  

Em pesquisa realizada com membros de uma comunidade on-line de fãs do BBB, 

Campanella (2013) identificou que a autenticidade é vista como fundamental para que os 

participantes tenham sucesso ao longo da disputa pelo prêmio. Com base na teoria de 

Laing (1973), ele afirma que 

 
[...]muitos fãs do BBB acreditam que a pressão imposta aos confinados é 

fundamental para que se possa obter a autenticidade deles. [...] De um modo 

mais concreto, esses membros da audiência creem que as constantes provas de 

resistência – tanto físicas quanto emocionais – associadas ao isolamento do 

mundo exterior criam as condições ideais para se conhecer as personalidades 

autênticas dos participantes[...] (CAMPANELLA, 2013, p. 6). 

 

Os fãs, de acordo com a referida pesquisa, parecem advogar em prol de um 

modelo de sujeito que deve ser fiel a uma suposta interioridade original, que precisa ser 

respeitada, independente das circunstâncias. Juliette passou por episódios dentro do 

programa que poderiam ter prejudicado a sua autenticidade, e não o fez. Chegou a ser 

rejeitada pelos outros participantes, discriminada por seu sotaque e temperamento.  

Além disso, infere-se que a sua história é uma das questões contribuintes para 

gerar tanta empatia do público, das organizações e tornar Juliette um fenômeno. Contada 

por ela mesma, ao longo do programa, o enredo de vida da paraibana perpassa várias 

etapas da Jornada do Herói, estrutura mítica identificada por Joseph Campbell, em 1940, 

após análises de mitos e contos de fadas do mundo. Detalhada no livro O Herói de mil 

faces, a estrutura é composta por 17 etapas do monomito23, distribuídas em três fases, que 

delineiam o passo a passo do percurso de transformação de um sujeito comum em herói. 

 
23

 A primeira fase, chamada A partida, reúne cinco etapas: o chamado da aventura, quando ocorre um 

acontecimento que pode mudar a vida do herói, é um convite a viver algo desconhecido, fora de seu 

cotidiano; a recusa do chamado, etapa em que o herói se questiona se deve aceitar ou recusar o chamado; 

o auxílio ao sobrenatural retrata o momento em que aparecem pessoas mestras que ajudam o herói em 

suas missões e na preparação para viver a aventura; a passagem pelo primeiro limiar, passagem pelo 

portal que leva o herói a aventura, essa etapa é composta pela presença do guardião do limiar que, muitas 

vezes, coloca obstáculos que dificultam a passagem; o ventre da baleia, se dá quando o herói se recolhe e 

passa por um período reflexivo. A segunda fase, nomeada de A iniciação, é composta por seis etapas. São 

elas: o caminho das provas, durante o processo de transformação o herói enfrenta diversas provações e 

testes que desafiam a sua jornada; o encontro com a deusa, quando o herói se envolve emocionalmente 

com outro personagem; a mulher como tentação, quando é necessário o herói buscar um equilíbrio, sem 

se deixar levar pelo desejo carnal; a sintonia com o pai, etapa em que há um rompimento de antigas 

convicções e valores do herói; a apoteose, momento em que o herói se torna livre para transformar o seu 

nível de consciência; a benção última, quando o herói enfrenta o desafio final de ultrapassar os limites de 
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Essa é uma estrutura mundialmente  conhecida e muito utilizada para a construção 

de narrativas de filmes, novelas, séries e livros. Também usada como ponto de referência 

e fonte de inspiração por diversos jornalistas e escritores, que constroem perfis 

biográficos. A jornada se destaca, entre as formas de se captar e prender a atenção dos 

sujeitos, ao propor um padrão narrativo com o qual os sujeitos já estão habituados há 

milênios (MARTINEZ, 2008). 

Em praticamente todas as jornadas de heróis, sejam elas externas ou internas (que 

acontecem na mente, no coração), o herói cresce e se transforma, passando por situações 

que o levam, por exemplo, “[...] do desespero à esperança, da fraqueza à força, da tolice 

à sabedoria, do amor ao ódio e vice-versa. São essas jornadas emocionais que prendem o 

público [...]” (VOGLER, 2015, p. 45). 

A história de Juliette é digna de um roteiro pautado na jornada identificada por 

Campbell. Uma das fases muito presente em sua trajetória é o caminho das provas, etapa 

na qual o herói enfrenta diversas provações e testes que desafiam a sua jornada. As 

principais provações de sua vida real - abordadas por ela dentro do reality - são os desafios 

de precisar começar a trabalhar na infância e a perda da irmã mais nova que tinha apenas 

17 anos.  

A superação é, portanto, uma ação muito presente em sua trajetória, na vida real e 

no jogo. E os interlocutores tendem a se identificar com mais facilidade com uma pessoa 

“[...] que precisa superar dúvidas internas, erros de pensamento, culpa, traumas do 

passado ou medo do futuro. Fraquezas, imperfeições, idiossincrasias e vícios 

imediatamente tornam um Herói ou qualquer personagem mais real e atraente [...]” 

(VOGLER, 2015, p. 72). Também por esse prisma, Gallo (2017) afirma que “as pessoas 

constroem uma relação com personagens de quem gostam e com cujos conflitos se 

identificam. Caso contrário, não ligam para a solução. Eles lutam, encontram forças em 

seu conflito e, no final, sucesso e redenção” (GALLO, 2017, p. 49). 

 
seus horizontes pessoais para crescer, simboliza o domínio da própria personalidade. Já a terceira é O 

Retorno, que também tem seis etapas: a recusa do retorno, quando o herói, mesmo que não gostando 

muito da ideia, percebe que deve voltar às suas origens e transmitir seus conhecimentos; a fuga mágica, é 

o processo que o herói precisa passar para voltar ao seu cotidiano; o resgate com auxílio externo, quando 

outros personagens podem participar ativamente da narrativa auxiliando o herói a retornar ao seu 

cotidiano; a passagem pelo limiar do retorno, momento em que o herói passa pelo portal simbólico, 

retornando ao seu cotidiano; senhor de dois mundos, a ampla experiência adquirida ao longo da jornada 

contribui para que o herói exerça um papel benéfico, transmitindo as lições de vida que adquiriu ao longo 

de sua jornada para a humanidade; e liberdade para viver, momento em que o herói renascido pode ser 

livre para viver uma nova biografia pessoal e experimentar novas experiências. 
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Ver uma pessoa se superando, pode inspirar os sujeitos e fazer com que eles 

relembrem e associem a trajetória narrada com fases de suas vidas, que demandaram, ou 

ainda demandam, esforço para vencer os desafios e conquistar a vitória. A partir do 

momento em que as pessoas têm contato com uma história que tem valores afins aos da 

audiência “[...] ela é capaz de impactar, mover, gerar adesão e se perpetuar. Daí a 

importância desse processo nas peças de comunicação construídas em torno das marcas 

[...]” (GALVÃO, 2015, p. 61-62). 

A paraibana ressaltou diversas vezes ao longo do reality que todas as experiências 

desafiadoras pelas quais já passou foram essenciais para a sua formação de caráter, pelo 

que ela é hoje. Se mostrou uma pessoa sábia, daquelas que sempre tem um conselho para 

dar. Ao longo de sua participação no programa, fazia questão de ensinar e aconselhar 

diversos brothers sobre suas atitudes dentro da casa. Esses episódios relacionam-se com 

a fase senhor de dois mundos da jornada, em que a ampla experiência adquirida contribui 

para que o herói, neste caso, a heroína, exerça um papel benéfico, transmitindo as lições 

de vida que adquiriu ao longo de sua trajetória para a humanidade.  

 

Considerações 

 

Não se objetivou neste trabalho apontar todas as fases da jornada do herói que 

estão presentes na vida de Juliette, mas sim destacar que o fato da sua história ser repleta 

de valores e fases dessa estrutura narrativa se tornou força e contribuiu para consagrá-la 

um fenômeno. Além da sua história de vida, os desafios enfrentados no programa, provas 

de resistência (físicas e emocionais) fortaleceram sua imagem diante dos públicos.  

As organizações, como Avon, Americanas, Globoplay, L'Occitane au Brésil e 

Havaianas, viram na possibilidade de atrelar as suas imagens institucionais a esta jornada 

- autêntica e heróica -, uma forma de captarem a atenção de seus interlocutores para as 

suas mensagens, produtos e serviços e, consequentemente, faturarem mais. Vive-se um 

contexto em que as organizações precisam sempre se reinventar e investir em novas 

estratégias para se manterem ativas no mercado.  

A internet, ao modificar as formas como as interações acontecem, contribui para 

a descentralização das organizações na emissão de mensagens e oportuniza os 

interlocutores a circularem suas pautas. Esses movimentos, de alguma forma, perturbam 

as organizações (Baldissera, 2008) e contribuem para que elas busquem formas diferentes 
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daquelas tradicionais de se comunicar, como propaganda institucional, outdoor, jornais e 

etc. A maioria tenta construir discursos menos mercadológicos referenciando valores e 

princípios. “Nessas ações percebe-se menos a presença de uma mensagem que precisa ser 

transmitida e mais uma proposta de interação pelo partilhamento de um quadro de 

referências simbólicas comuns (estilos de vida, valores, atitudes)” (LIMA; OLIVEIRA, 

2014, p. 93). Ou seja, as organizações visam colocar em circulação estratégias que são 

mais propensas a gerar interação, como uma tentativa de estabelecer vínculos com seus 

interlocutores.  

Ter alguém como a Juliette, que já possui engajamento e empatia, como porta-voz 

ou embaixadora, é também uma forma de estar em contato com os interesses dos 

interlocutores. Além disso, é uma oportunidade de atrelar as imagens institucionais a uma 

pessoa engajada em causas, entre elas: saúde pública, política social e equidade de gênero. 

Conforme apontado em um levantamento da Edelman Earned Brand24, comunicar as 

causas sociais que a organização apoia já é tão importante quanto informar sobre 

produtos, uma vez que duas a cada três pessoas pagam por um produto motivadas pelo 

posicionamento da marca sobre temas da sociedade. 

Vale ressaltar que não se afirma aqui que Juliette construiu a sua narrativa dentro 

do programa de maneira arquitetada, tendo em vista que ela tem outros pontos passíveis 

de conexão com o público e interesse de organizações. Embora o programa seja um jogo, 

com uma estrutura que favorece a adoção de estratégias e alianças por parte dos 

competidores, apreende-se que suas ações são fruto de sua autenticidade.  
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