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RESUMO: 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e levantar dados de como as mídias 

sociais estão sendo utilizadas pelas empresas na área da dança, como ferramenta de marketing 

e comunicação. Com foco principal nas profissionais do reduto de dança do ventre na cidade 

de São Paulo, apresenta-se uma companhia2 de dança do ventre, cuja comunicação para 

divulgação sempre foi pautada nas mídias sociais. Com a coleta de dados de alcance dessas 

ações analisaremos como as mídias sociais as beneficiaram ou, o que poderiam fazer para 

serem mais assertivas. 

 

Passa-se ainda pelos conceitos pertinentes as ferramentas da área como mídias sociais, 

redes sociais, capital social e web. 2.0, com os autores Jon Reed, Patrícia Teixeira, Carolina 

Terra entre outros, para que se possa entender a origem, uso e aplicabilidade destas 

ferramentas que apesar de muito utilizadas, pouco se conhece.  

 

PALAVRAS-CHAVE: mídias sociais, redes sociais, dança do ventre. 

  

                                                             
2 s.f. Grupo de pessoas que têm um mesmo objetivo: companhia de teatro. 
 



3 
 

 
 

LISTA DE TABELAS E FIGURAS 
 
 
Figura 1................................................................................................................................8 
 
Figura 2................................................................................................................................9  



4 
 

 
 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 5 

2. DESENVOLVIMENTO ....................................................................................................................... 7 

2.1. MÍDIAS SOCIAIS .......................................................................................................................... 7 

2.1.1. REDES SOCIAIS ........................................................................................................................ 9 

2.2. WEB 2.0 .................................................................................................................................... 11 

2.3. CAPITAL SOCIAL ........................................................................................................................ 13 

2.4. ESTUDO DE CASO ..................................................................................................................... 14 

2.4.1. METODOLOGIA ..................................................................................................................... 14 

2.4.2. MAHASIN COMPANHIA DE DANÇA ....................................................................................... 15 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................... 19 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................................... 21 

 

  



5 
 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

A dança do ventre é uma dança de origem oriental, seu surgimento exato em termos 

de localização histórica e geográfica é um mistério, pois existem poucos documentos e 

registros que atestam seu surgimento. A mais aceita e conhecida diz que a dança do ventre 

surgiu no Antigo Egito, em cultos religiosos, quando as mulheres dançavam em reverência 

à Deusas. Através dos tempos a dança do ventre passou por muitas alterações e influências 

culturais de diferentes épocas e países aonde ela chegou, assim como todas as modalidades 

de dança que conhecemos hoje, a dança do ventre também evoluiu, tornou-se artística, 

incorporou técnicas e ganhou espaço na mídia. 

O setor das profissionais em dança do ventre está diretamente ligado a setores como 

de academias, escolas de dança, espaços terapêuticos e eventos sobre a cultura árabe.  

Segundo os guias de comercio e serviços da cidade de São Paulo  Guia Mais3 e Sampa 

Online4 há na cidade de São Paulo mais de 200 escolas de dança, porém esta atividade está 

também inserida na grade de aulas das academias, que nos últimos anos sofreram um 

crescimento 133% quando comparamos com pouco mais de 5 anos atrás, considerando 

todo Brasil. Dados do Sebrae revelam que no ano de 2014 tínhamos 21,7 milhões de 

academias no país. O Festival mais famoso no segmento: o Mercado Persa5 é considerado 

um dos maiores do mundo quando analisamos seus números: em sua primeira edição em 

1995 o evento contou com 30 apresentações de dança, 7 expositores e público de 300 

pessoas, já em sua edição em 2013 o evento contou com 70 expositores, mais de 500 

apresentações e público de 8.000 pessoas divididos em dois dias de evento.  

Diante de todo esse cenário grandioso, com as pessoas se preocupando cada vez mais 

em qualidade de vida, quem atua no setor vê seu crescimento e expansão a cada ano. Mas 

como se diferenciar? Como se divulgar? Diferente do segmento de produtos, onde é 

possível desenvolver ações em PDV6 dentre outros planejamentos de marketing usuais, 

quando falamos do ramo de prestação de serviços em dança há a preocupação de alcançar 

                                                             
3 Site de busca por serviços e por estabelecimentos do Brasil. 
4 Guia de Comércio e Serviços da cidade de São Paulo. 
5 Primeiro evento do mundo realizado no formato de festival oriental reunindo: concursos, mostras de 
danças, desfiles , congresso e feira; sendo utilizado como modelo e referência para centenas de outros 
eventos no Brasil, América Latina, Europa e inclusive no Egito. 
6 Abreviação usada na área de Marketing e Comunicação que significa Ponte de Venda. 
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cada vez mais alunos e profissionais possíveis, afim de conquistar uma fatia cada vez 

maior deste mercado.  

Uma das primeiras providências de muitas bailarinas quando iniciam sua carreira 

profissional no ramo, tem sido o desenvolvimento de um site, criação de uma página no 

Facebook e de um canal no Youtube, afinal, como diz Jon Reed “qualquer um com acesso 

à internet e com um pouco de criatividade pode se comunicar com o mundo por meio de 

texto, áudio, vídeo e imagens” (REED, 2012, pág. 12), mas isso seria realmente uma opção 

tão simples e eficaz? Em estudo realizado pelo E.life, sobre hábitos e comportamento dos 

usuários de rede social no Brasil, em 2013, 50% dos entrevistados gastaram pelo menos 30 

horas semanais nas redes sociais e, mais de 90% curtem páginas de empresas, produtos ou 

serviços no Facebook.  

Que a presença das empresas e prestadores de serviço nestas redes se tornou 

imprescindível para se manter a comunicação com seu público-alvo, não há como negar. 

Mas as pessoas que utilizam essas ferramentas como estratégia de comunicação para suas 

empresas estão realmente usando todo seu potencial? A utilizam corretamente? 

Para tentar entender este mundo de oportunidades e como aproveitá-las, no segmento 

escolhido, neste artigo estudaremos primeiramente os conceitos de mídia social e rede 

social, entenderemos como funcionam as ferramentas destes mundos, pesquisaremos sobre 

a importância da geração de conteúdo da web 2.0 e o peso que o capital social gerado 

dentro das redes, pode exercer na vida destas profissionais, por fim traremos a análise de 

como a Mahasin Cia de Dança, uma companhia de dança do ventre que tem como público 

alunas de dança do ventre que almejam tornar-se profissionais da área, tem utilizado as 

mídias sociais para divulgação de seus eventos e para atrair mais interessadas em fazer 

parte do grupo, levantaremos os dados de como tem sido feita essas divulgações e se elas 

tem se revertido em benefícios para Companhia. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. MÍDIAS SOCIAIS 

Graças ao desenvolvimento econômico, a globalização e aos avanços das tecnologias 

de informação e comunicação estamos mais digitais a cada dia que passa. Nos últimos dez 

anos houve uma verdadeira revolução na forma que as pessoas consomem e utilizam os 

equipamentos tecnológicos: vimos os lançamentos e mega crescimento nas vendas de 

computadores, notebooks, smarthphones e tablets, além é claro da popularização e 

crescimento da acessibilidade à internet sem fio. Isso agregou a rotina de todos o acesso, 

muitas vezes diário, às mídias sociais, mídias online, redes sociais, enfim, muitos são os 

termos, mas é importante saber o que cada um significa e diferenciá-los. 

Em seu livro “Caiu na rede. E agora?” Patrícia B. Teixeira nos dá uma breve e 

sucinta explicação do significado de mídias sociais:  

“(...) é importante mostrar a diferença entre mídias sociais e redes sociais, termos 
que no dia a dia se tornam sinônimos, mas que, sem dúvida, se referem a coisas 
diferentes. (...) Mídias sociais é o termo mais abrangente para referir-se a todas 
as ferramentas com interatividade e da geração de conteúdo por meio das novas 
mídias, que incluem computador, mobile, tablets e games. E as redes sociais 
constituem um tipo de mídia social” (TEIXEIRA, 2013, p. 14 e 15). 

 A figura a seguir apresenta as diversas mídias sociais, destacando-se as ferramentas 

utilizadas no case a ser estudado mais a frente: Publish e Social Networks:  

(TEIXEIRA, 2013, pág. 15) 

Figura 1 
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 Jon Reed nos traz uma abordagem mais profunda sobre mídias sociais:  

“A mídia social é simplesmente um conjunto de ferramentas e plataformas online 
e gratuitas que as pessoas utilizam para publicar, conversar e compartilhar 
conteúdo online. É o que costumávamos chamar de Web 2.0 – uma segunda 
geração de ferramentas online mais colaborativas. As ferramentas das mídias 
sociais incluem blogs, podcasts, vídeos online, sites de compartilhamentos de 
fotos, mundos virtuais e sites de social bookmarking (sistemas de favoritos ou 
marcadores)” (REED, 2012, p. 22). 

Jon também considera mídias sociais os sites e serviços online como: Facebook, 

Linkedin, MySpace, Twitter, Flickr, Second Life, iTunes, Delicious etc. (REED, 2012, p. 

23). 

Mídias são os chamados meios de comunicação: jornal, TV, rádio, revistas, outdoors, 

propagandas no ponto de ônibus, no metrô, em eventos, etc. Estes meios, geram aos 

interessados exposição. Essa exposição esta disponível para todo mundo que estiver nela, 

seja positiva ou negativamente. Tudo que tem potencial ou possibilidade de comunicar 

algo deve estar na mídia, porém nem todos tem como pagar para estar na maioria destes 

meios de comunicação. Vejamos exemplos de investimentos feitos em mídias conforme 

tabela divulgada no informativo Conceitos e Critérios da Pesquisa de Mídia para a 

Imprensa do Ibope Mídia em 2012:  

 

 

 

“Exemplo de leitura: No ano de 2011 o investimento publicitário total foi de 
oitenta e oito bilhões. No meio TV foram investidos quarenta e seis bilhões, o 
que corresponde a 53% de participação do meio em relação ao total de 
investimento publicitário brasileiro.” 

Figura 2 
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Com base nos números acima, vemos que os investimentos em mídia convencional, 

como TV e rádio, não são tão acessíveis.  

A partir do exposto sobre o que são mídias digitais, suas facilidades brevemente 

expostas por Reed e ainda os valores da tabela acima referente aos gigantes faturamentos 

dos meios convencionais, podemos entender o porquê as ferramentas de mídias digitais 

com suas facilidades e gratuidades têm crescido tanto.  

Conforme dito por Reed (REED, 2012, pág. 113) não precisamos mais de 

equipamentos caros e licenças para criarmos, veicularmos mídia e assim obter lucro. É 

necessário apenas a definição de uma área nicho, conteúdo útil e disposição para 

comunicar.  

2.1.1. REDES SOCIAIS 

A internet foi introduzida no Brasil em 1994; em 2003 houve a primeira 

popularização de uma rede social através do My Space e a partir daí tornou-se comum 

passar nosso tempo online em redes sociais que vieram mais tarde e ganharam muito mais 

adeptos como Orkut, Facebook ou Twitter, por exemplo. Mas antes precisamos entender o 

termo redes sociais, que está presente em nossas vidas há muito mais tempo. Para Patrícia 

B. Teixeira: 

“As redes sociais são formadas por um agrupamento de pessoas ou organizações, 
que se unem com o objetivo comum de estabelecer relacionamentos e debater 
assuntos de interesse, mesmo que sejam temas de pouca importância. Sendo 
assim, as redes existem desde sempre, presentes nos clubes, sindicatos, reuniões 
de pais etc.” (TEIXEIRA, 2013, pág. 16). 

Ela nos explica que, o termo rede social ficou mais bem difundido com a internet, 

pois permitiu uma maior interação entre as pessoas e ainda, divide as redes entre: de 

relacionamento, profissionais, comunitárias, políticas etc. 

Natanael Oliveira nos dá a mesma forma de pensamento introdutório sobre o 

surgimento das redes sociais indo mais fundo na história:  

“Falar do surgimento das redes sociais nos leva ao início da civilização onde o 
homem se reunia em torno de uma fogueira para compartilhar gostos e 
interesses. As redes sociais surgem exatamente dessa necessidade do ser humano 
em compartilhar com o outro, criar laços sociais que são norteados por 
afinidades entre eles. Dessa forma, entendemos redes sociais como qualquer 
grupo que compartilhe de um interesse em comum, um ideal, preferência, etc. 
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Exemplos de redes sociais: Clube de futebol, igreja, sala de aula, empresa.” 
(OLIVEIRA, 2011). 

Já no livro “A Conversação em Rede”, Recuero nos diz que as redes sociais são os 

resultados das conversações em rede que os envolvidos geram:  

“Mais do que meras interações, essas milhares de trocas entre pessoas que se 
conhecem, que não se conhecem ou que se conhecerão representam 
conversações que permeiam, estabelecem e constroem as redes sociais na 
Internet. As características dos sites de rede social, nesse contexto, acabam 
gerando uma nova “forma” convencional, mais pública, mais coletiva (...). Essas 
características e sua apropriação são capazes de delinear redes, trazer 
informações sobre sentimentos coletivos, tendências, interesses e intenções de 
grandes grupos de pessoas. São essas conversas publicas e coletivas que 
influenciam a cultura, constroem fenômenos e espalham informações.” 
(RECUERO, 2012, pág. 17). 

Quando essa interação social parte para o ambiente online, após o surgimento da 

internet, é nesse momento que temos as chamadas redes sociais digitais ou redes sociais na 

internet, as quais, com o passar dos anos tem evoluído constantemente. Na prática é o 

virtual imitando a vida real.  

A primeira rede social criada na internet de que se tem conhecimento foi o 

ClassMates7 em 1995 e seu objetivo era reunir amigos da escola e faculdade. O serviço era 

pago, mas fez muito sucesso na época entre usuários dos Estados Unidos e Canadá e existe 

até hoje (ROPERO, 2013). 

Em 1997 surgiu o Six Degrees, parecido com as redes sociais que conhecemos hoje: 

com envio de mensagens, publicação em murais e a possibilidade de adicionar contatos. 

Em seguida foram sendo criadas as demais redes que conhecemos hoje: Friendster (2002), 

Myspace e Linkedin (2003), Orkut (2004), Facebook e Twitter (2006), Instagram e 

Pinterest (2010) entre outras, mas todas com um objetivo: criar laços de relacionamento 

entre pessoas com interesses em comum. 

Sobre a rede social utilizada pelo case estudado mais adiante, o Facebook, fundado 

em 2004 por quatro estudantes da Universidade de Havard: Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz, Eduardo Saverin e Chris Hughes. Seu objetivo inicial era criar uma rede social 

destinada aos estudantes dessa universidade e posteriormente teve seu acesso expandido 

para outras universidades e uma rede de escolas, mas as pessoas só podiam entrar na rede 

                                                             
7 Colegas em inglês. 
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se tivessem um e-mail universitário com terminações em “.edu”, por exemplo. Só em 2006 

a rede foi aberta aos demais usuários e desde então não parou de crescer e se atualizar. 

Sua característica principal é disseminar informação de forma rápida para a sua rede 

de amigos. Através dessa rede é possível marcar eventos, compartilhar notícias, fotos e 

vídeos. Possibilita reunir contatos da escola, trabalho, academia etc., todos acabam tendo 

acesso ao que fazem, estreitando assim a relação.  

Gratuito para criação de perfis, em 2012 o Facebook atingiu a marca de 750 milhões 

de usuários, tornando-se a maior rede social em número de usuários no mundo. Em 

pesquisa realizada pelo E.life em 2013, o Facebook aparece como preferência nacional em 

rede social: “é a rede social com maior percentual de cadastros e maior utilização, 81,6% 

dos entrevistados o apontam como a rede social que mais utilizam em 1º lugar”. Segundo o 

diretor-geral do Facebook no Brasil, Leonardo Tristão, em entrevista para o portal G1 em 

dezembro de 2013, o Brasil possui 76 milhões de usuários na rede social. Ele também nos diz 

que o Brasil é o 2º país com mais usuários que entram diariamente no Facebook, perdendo 

apenas para os Estados Unidos, e completa:  

"Dada a relevância do Brasil, cada vez mais a gente olha pra esse mercado dentro da 
estratégia global e vê que tipos de produtos e serviços nós podemos promover em 
mercados como o Brasil ou em mercados em que o país possa liderar uma discussão 
global de uma estratégia de desenvolvimento de produtos". (GOMES, 2013). 
 

Cada vez mais as organizações têm utilizado a ferramenta para criar aproximação 

com seu público, abrindo um leque de oportunidades para os negócios e, devido à 

acessibilidade e gratuidade de boa parte dos serviços acaba sendo uma opção para micro e 

pequenas empresas divulgarem seus produtos e serviços, Teixeira ainda nos lembra: “este é 

um dos objetivos das redes sociais: criar aproximação, confiança e reciprocidade”. 

2.2.  WEB 2.0 

O avanço de novas descobertas tecnológicas proporcionou verdadeira revolução 

informativa, a qual contribuiu para que o cidadão se libertasse da influência direta e 

indireta da mídia centralizada (MATTOS, apud TERRA, 2012, pág. 30). As novas 

tecnologias hoje permitem que qualquer indivíduo seja, ao mesmo tempo, produtor de 

conteúdo e formador de opinião. Como dito por Teixeira (TEIXEIRA, 2013, pág. 15) “é 

como se cada um decidisse abrir seu próprio jornal. Quem define o cunho editorial é o 
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autor do blog. Não é necessário se preocupar se vai agradar ou não o leitor. Exponha sua 

opinião e a deixe livre para quem quiser ler”. 

Segundo Terra (TERRA, 2012, pág. 23) a Web 2.0 difere da primeira geração da 

internet principalmente pelo dinamismo das interfaces, em contraposição às paginas 

praticamente estáticas da Web 1.0. Ela ainda cita O’Reilly que nos dá exemplos de padrões 

presentes apenas na Web 2.0 que nos permitem entender seu funcionamento como: 

participação dos usuários (conteúdos gerados pelo consumidor); cooperação, não controle 

(construção e participação coletivas), (O’REILLY, apud TERRA, 2012, pág. 23). 

Ferramentas das mídias sociais como Facebook, Blogs, Twitter entre outros 

permitem uma construção coletiva de intimidade, cada item compartilhado seja ele um 

texto, opinião sobre um assunto, divulgação de um evento, vídeo ou artigo permite 

exposição daquele que compartilha, comentários de quem os visitam e alcance a outros 

públicos que podem não estar diretamente ligados ao perfil do post inicial, criando assim 

milhares de possibilidade de ser “ouvido”. Falando mais especificamente de blogs, para 

Marcelo Tas,:  

“o blog, em si, é uma ferramenta, assim como a TV, o DVD ou a caneta Bic, mas 
tem duas características marcantes: a facilidade de uso (ninguém precisa ser 
‘nerd’ para abrir um blog) e os comentários abertos. Essas duas características 
fizeram dos blogs a mais democrática, veloz e livre forma de expressar uma 
opinião, hoje, no mundo” (BEIRÃO, apud TERRA, 2012, pág. 47). 

Pesquisa sobre novos meios de comunicação do site The Economist (apud TERRA, 

2012, pág. 56) mostra que o fenômeno dos blogs, dos vlogs e dos podcasts confunde as 

fronteiras entre autor e público por se tornarem fonte e referência para os usuários da rede 

e por serem participativos. Os leitores vêm incorporando ao cotidiano os blogs dos 

formadores de opinião ou os de usuários comuns, pois dão mais credibilidade as mídias 

geradas pelo consumidor por serem criadas e compartilhadas por e entre os 

consumidores/internautas, uma vez que influência grandes grupos ligados pelas redes 

sociais.  Trata-se segundo Müller (apud TERRA, 2012, pág. 40), de um fenômeno de 

democratização ao acesso e à publicação de informações que nenhuma mídia anterior 

possibilitou “estamos saindo de uma era de produção em massa para outra, de inovação em 

massa”. 

Uma pesquisa realizada pela Backbone Media (apud TERRA, 2012, pág. 9) elegeu 

cinco motivos para criação e manutenção desse tipo de ferramenta, dentre eles os dois 
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primeiros e principais são: publicar conteúdos e ideias (52%), construir uma comunidade 

(47%). Em resumo, cada um de nós pode ser um canal de mídia: um produtor, criador, 

compositor, montador, apresentador, remixador ou somente um difusor dos próprios 

conteúdos. Para encerrar este tema, segue a visão de Beth Saad:  

“O usuário é reconhecido como o principal potencializador e propagador da 
mensagem para outros grupos de pessoas. As mensagens são baseadas em 
experiências e formulações de opiniões projetadas para causarem reações. A 
mensagem passa a ter um caráter muito especial, deixando de ser só um anuncio de 
convencimento para dar lugar à opinião de alguém que vivenciou uma experiência 
e tem algo a dizer sobre isso.” (SAAD, 2008, pág. 156). 

 Vivencia, experiência, aqui também identificamos um outro fator que faz as 

pessoas recorrerem á internet, hoje se não conhecemos um hotel ou se temos problemas 

com um produto recorremos a internet para encontrar pessoas com os nossos mesmos 

problemas para que se possa compartilhar opiniões, lutar por causas ou checar referências. 

Nunca antes foi tão fácil se informar, não há necessidade de esperar sair na mídia 

convencional, tudo esta apenas a um clique. 

2.3.  CAPITAL SOCIAL 

Todas essas interações, trocas de informação e envolvimentos seja nas mídias ou 

redes sociais, geram um denominador comum, como disse-nos Teixeira (TEIXEIRA, 2013, 

pág. 16), em resumo, o resultado obtido pelas interações dos indivíduos nas redes sociais 

chama-se Capital Social, termo este que ainda vem sendo estudado e desmembrado por 

estudiosos.  

No capítulo 4 do livro de Recuero nos deparamos com um compilado de conceitos 

sobre este termo: 

“A construção do capital social é um dos elementos característicos das redes 
sociais na internet (...) porque são as trocas conversacionais que constroem os 
valores coletivamente compartilhados e mesmo as características normativas 
desses grupos. Assim, a conversação é constituída das interações entre os atores 
e é capaz de construir também um valor social, denominado capital social 
(Wellman, 2001)”. (...) “Bourdieu (1983) define o capital social como recursos 
que estão conectados à posse de uma rede mais ou menos institucionalizada de 
relações de conhecimento e reconhecimento mútuo”. (RECUERO, 2012, pág. 
134 a 136). 

Recuero nos traz ainda que, embora vários autores concordem que capital social 

sejam recursos derivados coletivamente construídos e relacionados ao pertencimento da 

rede, ainda há perspectivas diferentes. E conclui que:  
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“Fazer parte de uma rede social é relevante para um determinado ator porque 
este terá acesso a recursos construídos pelo grupo, como, por exemplo, 
informações que a lhe sejam relevantes (que a rede faz circular), ou mesmo 
apoio social ou acesso a normas que regem o grupo e as interações”. 

Quando falamos de capital social nas redes sociais na internet, estamos apenas 

trazendo o mesmo significado e adequando-o ao valor maior que está por traz destas 

ferramentas: a informação. Todos querem ter um perfil nas redes sociais para se informar 

sobre o que está acontecendo, para ter acesso aos compartilhamentos, ao que está sendo 

discutido na esfera virtual. 

Trazendo o termo capital social para o segmento estudado, vemos que capital social é 

o que quem está no meio sabe e conhece como: eventos, reputação de professores 

renomados e bailarinos internacionais, surgimento de novos talentos, criação de cursos, 

acontecimentos importantes, discussões sobre conhecimento técnico e teórico dessa arte, 

discussões sobre regulamentação da classe entre outras informações que, para quem não 

faz parte desse mundo são questões absolutamente irrelevantes.  

Muitas vezes o capital social derivado das interações e discussões ocorridas dentro 

da rede de dança do ventre para muitos resulta no que se chama de reputação. Pois é 

através dessa reputação/capital social de cada bailarina do ramo, que é construída uma 

carreira, que se planejam os passos a serem dados e que move outras pessoas a seguirem-

na.  

2.4. ESTUDO DE CASO 

2.4.1. METODOLOGIA 

Com base no que foi exposto até agora, veremos a seguir um case escolhido para 

ilustrar o uso das ferramentas citadas, entenderemos e conheceremos como se iniciou um 

projeto com divulgação através das mídias sociais, como se deu sua evolução e os 

resultados colhidos com a iniciativa, no período de junho de 2010 à dezembro de 2014. 

Para termos uma visão geral sobre todo o processo, o administrador dos canais cedeu 

os números para que fosse realizada uma pesquisa de levantamento de dados sobre as 

ferramentas utilizadas: Blogger e Facebook, números de curtidas, visualizações, 

compartilhamentos etc. Após a pesquisa ocorreu a análise de divulgação de ambas as 

ferramentas, números ano a ano e se houve benefícios adquiridos através dos canais.  
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2.4.2. MAHASIN COMPANHIA DE DANÇA 

Criada em 2010 pela bailarina Isis Mahasin8 a companhia de dança nasceu com o 

objetivo de ensaiar, treinar e ensinar bailarinas profissionais e amadoras do meio da dança 

do ventre da cidade de São Paulo, para competições e, desenvolvimento de um novo 

método de estudos das danças árabes e suas variações.  

Com um formato diferente dos grupos de dança atuais, que geralmente são formados 

por alunos de uma escola e que ensaiam nos horários de aula, a Mahasin é uma companhia 

independente que paga aluguel de salas em escolas de dança de profissionais parceiros, 

para manter os ensaios regulares com as integrantes. Em quase cinco anos de história, a 

companhia já teve sede em escolas nas regiões Norte e Sul da cidade de São Paulo. 

Atualmente os ensaios ocorrem na Escola de Dança Movimento & Arte, localizada na 

Avenida Padres Olivetanos, 309 Vila Matilde – Zona Leste. Local onde a companhia dirige 

e coordena a área de dança do ventre da escola e conta com 15 integrantes na companhia.   

Em sua primeira audição em 2010, realizada no Espaço Sahira Fatin – Corpo, Arte e 

Movimento, localizado na Avenida Imirim, 1741 – sala 3 Imirim – Zone Norte, a 

companhia recebeu 10 inscrições das quais apenas cinco bailarinas foram selecionadas. A 

divulgação das audições foi feita por disparo de email através de mailings de eventos do 

segmento e posts em Comunidades de dança do ventre no Orkut, a rede social mais 

utilizada na época.  

Com os objetivos de: ter um endereço disponível na internet para que as pessoas que 

buscassem mais informações sobre a companhia o encontrassem; gerar conteúdo como 

complemento dos estudos das integrantes e para alunas das profissionais que participavam 

da Companhia; divulgar os títulos conquistados pelo grupo em eventos e informar 

próximas audições, após o aniversário de um ano de existência, veio a decisão de criar um 

blog. A ferramenta escolhida foi o Blogger9 por se tratar de um serviço gratuito e por ser 

facilmente gerenciável através de uma conta Google e em 15 de agosto de 2011 foi criado 

o blog no endereço: http://mahasinciadedanca.blogspot.com.br; com o primeiro post 

falando sobre a “Experiência de vida dentro do palco”. No mesmo mês o segundo post 

sobre “Alongamento” foi postado, ambos os posts no mês de agosto de 2011 somaram 179 

                                                             
8 Nome artístico da bailarina Mariana Nunes Biscaia fundadora da Mahasin Companhia de Dança. 
9 Serviço do Google que oferece ferramentas para edição e gerenciamento de blogs.  
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visualizações.  Importante fazermos uma observação: alguns posts do blog são sobre o 

Release Artístico10 dos integrantes da companhia, porém com o desligamento desses 

bailarinos os posts foram retirados do blog, com o objetivo de deixar apenas releases de 

integrantes atuais. Com isso, é possível identificar uma falha nas postagens mensais ao 

longo de sua existência.  

O ano de 2011 fechou com 21 posts e total de 1.216 visualizações, o mês com mais 

visualizações foi também o mês com mais posts publicados, foram 426 visualizações e 7 

posts publicados, ambos no mês de setembro, considerando que a divulgação foi feita 

somente entre as integrantes, suas alunas e amigas e, através do Facebook de cada 

integrante. Diante das audições realizadas na Hazine Escola de Dança do Ventre, 

localizada na Rua França Pinto, 17 – Vila Mariana – Zona Sul, a companhia recebeu um 

total de 10 inscrições para a audição, da qual apenas 6 bailarinos foram aprovados. Desta 

forma entre membros antigos e novos a companhia alcançou o marco de 10 integrantes, um 

crescimento de 100% em comparação com o ano anterior. 

Em 2012, criou-se um perfil no Facebook, na ocasião, a nova opção de Fan Pages11, 

era uma atualização recente da ferramenta e ainda não era tão conhecida pelos usuários, o 

que acabou levando a companhia a optar por criar um perfil. O perfil do Facebook 

começou a ser utilizado principalmente para divulgação dos posts do Blog e para marcação 

em fotos dos integrantes. No blog foram criados 24 posts e o endereço recebeu um total de 

2.492 visualizações, o dobro de visualizações do ano anterior. O mês com mais 

visualizações foi o de setembro com 345 visualizações e o mês com mais posts publicados 

foi o de julho, com 6 posts no total. Já no Facebook foram 23 marcações em posts feitos 

por amigos ou integrantes e 13 posts feitos pelo perfil da Companhia; o post com mais 

curtidas foi feito por uma amiga em 02 de setembro de 2012, marcando o perfil da 

Companhia Mahasin em agradecimento a presença no seu evento,  o post contou com 39 

curtidas e 13 comentários. O ano de 2012 encerrou com o mesmo número de integrantes, 

não houve audições e nem desistencias.  

Em 2013, os posts no Blog e as divulgações no Facebook continuaram, os números 

se mantiveram na média: 21 posts no blog e 13 posts do perfil no Facebook, porém com a 

                                                             
10 Texto de divulgação utilizada pela assessoria de imprensa, que tem o objetivo de comunicar sobre uma 
empresa, seu produto, informações sobre determinado evento, profissional, etc. 
11 História do Facebook no Wikipédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook) 
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participação da companhia em eventos, conquista de títulos nos festivais de dança, 

marcações sobre os acontecimentos nos perfis dos amigos e integrantes, o número de 

visualizações do Blog e as marcações no Facebook aumentou chegando as marcas de: 

4.272 visualizações no Blog e 45 marcações no Facebook, para ambos pode-se considerar 

um aumento de 100% quando analisamos os dados do ano anterior. O blog contou com 732 

visualizações no mês de setembro, mesmo mês com o maior número de posts, 5 no total.  

O post do Facebook com mais curtidas foi o compartilhamento e marcação do perfil da 

companhia de um álbum de fotos da diretora em 01 de setembro de 2013, álbum este com 

fotos especificas de seu prêmio de segundo lugar no concurso solo profissional no Festival 

Mercado Persa do mesmo ano, representando a companhia. Foram 99 curtidas e 8 

comentários. No ano de 2013 as audições aconteceram na então escola parceira da 

companhia a Casa da Kalila localizada na Rua Mina de Ouro, 64 – Conceição – Zona Sul. 

Foram recebidas 10 inscrições, das quais 9 seguiram. Entre desistências, antigas e novas 

integrantes 2013 foi encerrado com o quadro de 14 integrantes.  

Em 2014 os números da Companhia aumentaram por todos os lados, o Blog contou 

com 41 posts, o que contribuiu para que o número de visualizações no endereço 

aumentasse em 50% com relação a 2013, chegando ao marco de 6.537 visualizações. O 

mês com mais visitas foi o de fevereiro com 936 visualizações e o mês com mais posts 

dessa vez foi o mês de Maio, com 8 posts. O perfil do Facebook fez 55 posts próprios entre 

divulgações de fotos de eventos e posts do Blog e foi marcado, coincidentemente, em 55 

posts de amigos e integrantes da companhia. O post mais popular no Facebook foi o de 

uma das integrantes, feito em 13 de outubro de 2014 marcando o perfil num vídeo de 

apresentação da companhia em um festival, esse vídeo contou com 90 curtidas, 2 

compartilhamentos, 14 comentários e 1.035 visualizações. A audição foi realizada em um 

novo endereço novamente, desta vez no Espaço Nakasone localizado na Alameda Itu, 167 

– conj. 21, Jardim Paulista – Zona Sul. Na audição realizada neste ano a companhia contou 

com 17 inscritas, das quais apenas 9 foram selecionadas para seguir, encerrando assim o 

ano com 15 integrantes no total, entre novas, antigas e desistências.  

Com conteúdo sobre assuntos e estudos abordados na dança, textos sobre bailarinos, 

eventos renomados e um certo “diário” sobre o que acontece com a companhia e seus 

integrantes, o blog conta com um trafego de visitas de público não só do Brasil, mas de 

outros países também, os números analisados desde a criação do blog até o mês de abril de 
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2015, quando foi feito o levantamento de dados contabilizam: 3.575 visitas originadas dos 

Estados Unidos, 429 da Alemanha, 303 da Rússia, 227 da França, 78 da China entre 

outros. A postagem com mais visualizações até hoje é sobre um ritmo árabe chamado 

Bolero, com 206 visualizações. Os principais canais de entrada no blog são através do 

Google com 2.675 visualizações de pagina originarias e do Facebook com 1.475. O perfil 

do Facebook conta com 435 amigos. 

 Entre tantas mudanças de endereço e entrada e saída de integrantes, em seu quadro 

de integrantes atual a companhia conta com 7 bailarinas profissionais e 8 amadoras, com 

idades entre 17 e 53 anos, residentes em diversas regiões de São Paulo, dentre elas: Capão 

Redondo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Itaquera, Interlagos, Jabaquara, Santana, entre 

outros. Os ensaios acontecem às sextas das 19h às 20h e aos sábados das 12h às 13h.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de presença nas mídias sociais é um caminho que não tem mais volta, 

mas dentro dessa imensidão de links e informações que todos estão expostos todos os dias 

é necessário se diferenciar. A diferenciação através de conteúdo relevante é sem dúvida um 

dos caminhos, pois é cada vez mais difícil as pessoas terem tempo para realizar suas 

pesquisas, além de a internet ser muito mais pratica e estar a mão. No case estudado a 

importância da geração de conteúdo pode ser analisado quando sabemos que o post mais 

acessado no blog é sobre um assunto de estudo, que serve de utilidade pública. A 

curiosidade das pessoas para saber o que se passa com os outros também é um motivo pelo 

qual as induzem passar tanto tempo na internet, principalmente nas redes sociais.  Nunca 

antes pudemos acompanhar tão de perto a vida dos nossos ídolos, pois as redes sociais nos 

dão essa “impressão” de proximidade e relação a intimidade que gostaríamos de ter com 

pessoas que são referências, no caso da Mahasin, isso se reflete a repercussão do post da 

diretora da companhia sobre o prêmio conquistado por ela no festival de 2013.   

As ferramentas gratuitas de mídias sociais disponíveis a mão, graças às evoluções da 

tecnologia e a nova realidade web. 2.0, quando o público também é a mídia, permitiram 

que a Mahasin atingisse públicos antes não imaginados, seja através do conteúdo gerado 

especialmente para o blog que aparecem nas primeiras páginas de busca do Google, ou 

através das marcações de post no Facebook entre amigos que expõem o perfil da 

companhia aos amigos dos amigos, criando assim uma possibilidade de fontes sem fim, 

para que pessoas do mundo todo conheçam a companhia. Ao mesmo tempo não podemos 

esquecer a importância dos canais de comunicação quando a “porta de entrada” do público 

não é pela internet diretamente, por exemplo o que levou a companhia a abrir o blog: a 

necessidade de ter um endereço na internet para que as pessoas pudessem encontrar. 

Todo trabalho desenvolvido seja dentro das mídias sociais e fora dele nos eventos, seja 

produzindo textos de estudo ou compartilhando vídeos de eventos, contribuiu para que 

cada vez mais pessoas conheçam o trabalho da companhia e o admirem, transformando-o 

em capital social e, essa “moeda” atrai bailarinas que se identificam com esta forma de 

trabalho. Quando analisamos os bairros onde residem as integrantes, vemos  que não 

haveria como tais pessoas ficarem conhecendo da existência da Companhia se não fossem 

as redes sociais e que enfrentar esses deslocamentos para participar da companhia, prova 
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que as integrantes acreditam no trabalho desenvolvido e esse valor está diretamente ligado 

ao capital social. Quando analisamos as quantidades de candidatas de cada audição, vemos 

que o aumento se deve também a identificação do público com o projeto, seja ele através 

do conteúdo do blog, que se torna referência de estudos, dos títulos conquistados, que sem 

o blog cairiam no esquecimento, dos posts no Facebook, sempre sobre a área da dança, o 

capital social, a reputação, acabam impulsionando para que mais pessoas queriam fazer 

parte disso na abertura das audições. 

Apesar do aumento de todos os números ano a ano, podemos constatar algumas 

deficiências nessa comunicação e até mesmo no planejamento: se sabe-se que os meses 

com mais acessos ao blog, são geralmente os meses com mais posts publicados e que o 

aumento de candidatas a audição chegou no mesmo ano em que os posts no Facebook e no 

Blog foram mais frequentes, há a oportunidade de planejamento de uma rotina mais intensa 

de posts para que se possa cada vez mais “fidelizar” esse público com conteúdo pertinente 

ao meio e ser referência de estudos; Se sabe-se que o Facebook é uma rede social que pede 

presença constante, há ai a oportunidade de compartilhamento de mais posts para que o 

perfil não caia no esquecimento dos amigos e, ainda a necessidade de se criar uma página 

especifica, pois sendo a companhia uma instituição não cabe se utilizar do perfil de uma 

pessoa física, isso poderia ainda trazer novas oportunidades para o futuro que apenas as 

páginas de empresas contam.  

Mesmo sem cursos específicos, cases enumerados e com pouco número de 

profissionais especializados nessa área, hoje em todos os setores, temos os profissionais 

que acreditam na força das mídias sociais, que a utilizam e tentam todos os dias tirar o 

máximo de benfeitorias que possam lhe oferecer, ainda que as vezes “pisando em ovos” 

sem um planejamento ideal sobre o que fazer. Por outro lado ainda é grande a fatia de 

profissionais que enxergam as mesmas ferramentas como meios de distração que não 

podem ser levados muito a sério, um pensamento que sem dúvida está mudando a cada dia, 

mas que ainda demandará muitos estudos dos profissionais de comunicação para que, cada 

vez mais empresas compreendam a importância da utilização destas ferramentas e 

enxergue as mídias sociais não só como meio de disseminação de ideias, compartilhamento 

de vídeos e “modinhas”, e sim como uma ferramenta de marketing, que quando bem 

utilizada pode gerar lucros, abrir novos campos de atuação e divulgar sua marca. 
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