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RESUMO 

Objetivamos refletir a respeito da educação virtual com base nas Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC), tomando por base a rede social digital Instagram e a Análise de Conteúdo (AC) 
do perfil da escola de branding “Efeito Orna”. No contexto da sociedade da informação, novas 
ferramentas educacionais surgem como parte de um processo de constante transformação e atualização 
social e as redes on-line possibilitam que os usuários assumam o papel de iniciantes e/ou especialistas 
em diferentes temáticas. Inferimos que os questionamentos que levantamos podem contribuir com 
futuras e profícuas pesquisas sobre a educação virtual e marketing digital.  
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1. Introdução  
 

Por meio das Tecnologias de Informação e da Comunicação (TIC), as práticas 

educacionais assumem um novo caráter: utilizam-se de inovadores recursos na transmissão do 

saber, alterando o formato tradicional. O acesso às emergentes tecnologias, via computador 

e/ou dispositivos móveis, possibilita que aluno e professor se aprofundem nos conteúdos que 

eram antes tratados apenas em aulas expositivas, quando só professor transmitia informações 

a uma turma, orientando o debate e as reflexões. No contexto da Sociedade da Informação 

(SI), exploram-se as diferentes possibilidades de promoção do ensino e aprendizagem, seja de 

forma paga, seja gratuita, e um dos recursos que vêm sendo explorados para o acesso e 

disponibilização de conteúdo educativo é o Instagram, rede social da Internet. 

Este artigo produz uma reflexão sobre o uso das TIC para fins educacionais, tomando 

como base o perfil “Efeito Orna”, no Instagram. As novas ferramentas e finalidades de ensino 

e aprendizado surgem como parte de um processo de constante transformação social e 

atualização. As comunidades virtuais, por sua vez, dispõem de recursos que podem facilitar a 

aquisição de conhecimentos para além da interação pessoal e aproximação física. 

Pensando nisso, estudamos o perfil da escola de branding “Efeito Orna”, empresa que 

oferece cursos on-line e utiliza a rede social para divulgação e publicização de serviços e 

produtos, combinadas a publicações de teor educativo e aproximativo. Realizamos uma 

análise das publicações no feed do perfil Efeito Orna no período de 6 a 20 de junho de 2019, 

caracterizando o marketing de conteúdo (divulgação e engajamento) que antecipa o início de 

um novo curso da escola de branding. Dentro desse contexto, as Irmãs Alcântara, gestoras da 

marca e influenciadoras digitais, criaram a Semana de Marca Pessoal (SEMAP), um curso on-

line aberto e gratuito que visa atrair novos seguidores e, por sua vez, consumidores em 

potencial para os cursos pagos. Inferimos que os questionamentos que levantamos e as 

análises que fizemos podem contribuir com profícuas pesquisas que envolvam a temática da 

educação virtual, marketing digital e as redes sociais virtuais. 

2. Embasamento Teórico 

2.1 Marketing e os recursos educacionais no contexto da sociedade da informação  
 

Levando em conta que as tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 

provocam forte impacto no processo de educação dos sujeitos, faz-se necessário refletir sobre 

o uso e funcionalidade das novas mídias nos processos de ensino e aprendizagem, com base 
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nas ferramentas e suas finalidades. O impacto educacional das TIC se relaciona diretamente 

com as formas de organização econômica, social, política e cultural, sendo estas instáveis, em 

constante e acelerada transformação, características da Sociedade da Informação (SI) (COLL 

e MONEREO, 2010). 

Graças à interligação entre diferentes computadores digitais e à Internet chegamos, 
assim, strictu sensu, à Sociedade da Informação, que poderíamos definir como um 
novo estágio de desenvolvimento das sociedades humanas, caracterizado, do ponto 
de vista das TIC, pela capacidade de seus membros para obter e compartilhar 
qualquer quantidade de informação de maneira praticamente instantânea, a partir de 
qualquer lugar e na forma preferida, e com um custo muito baixo. (COLL E 
MONEREO, 2010, p. 21). 

 
Conforme assinalaram Coll e Monereo (2010), o cenário apresenta novas ferramentas 

educacionais, interferindo nos processos cognitivos do usuário-aprendiz por meio das TIC. O 

acesso à Internet, por sua vez, já é prática cotidiana, seja por meio de computadores, seja via 

dispositivos móveis. Os recursos disponíveis on-line são cada vez mais explorados para o m-

learning4, possibilitando o acesso a qualquer hora e em qualquer lugar ao aprendizado. Os 

autores sustentam que a interação entre aqueles que ensinam e os que se propõem a aprender 

com o uso da Internet vem modificando as finalidades da educação no século XXI. 

O espaço virtual possibilita interações para além do espaço físico, o qual Castells 

(2013) considera como o “terceiro espaço”, um não-lugar que vai além das fronteiras 

geográficas. Na sociedade em rede, prevalecem a cultura da autonomia e da liberdade, 

contribuindo para a orientação do desenvolvimento humano pela apropriação do uso das TIC.  

Dentro das possibilidades de estudo da interação entre seres humanos e computadores – 

inserindo a perspectiva dos dispositivos móveis –, considera-se a abordagem de aproximação 

sociocognitiva no uso das redes sociais da Internet, com base em comunidades virtuais que 

são “congregações sociais que emergem da Internet quando suficientes pessoas se mantêm em 

uma discussão pública, durante tempo suficiente, com sentimento humano suficiente para 

estabelecer redes de relações pessoais no ciberespaço” (RHEINGOLD apud COLL e 

MONEREO, 1993). 

Nesse sentido, a publicização de conteúdo educativo tem se tornado comum no uso da 

rede social digital instagram. A ferramenta é comumente explorada por empresas, gestores e 

personalidades públicas, mas não é suficiente falar a respeito de produtos e serviços 

oferecidos enquanto marcas ou de suas rotinas como pessoas: tornou-se relevante pautar 

conteúdos de interesse público a respeito do que se oferta para a compra e venda. A 
 

4
 Mobile learning, também conhecido como “aprendizagem móvel” por meio de dispositivos móveis, 

gerando compartilhamento de informações pela Internet. 
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comunicação de produtos e serviços implica em ser estratégico e, portanto, a educação do 

público, os consumidores em potencial, é parte fundamental do marketing. 

Acreditamos que, por meio de estratégias de marketing, gestores de empresas desejam 

e se esforçam para atrair consumidores e fidelizá-los, um processo que exige cada vez mais 

esforços devido às constantes transformações sociais, culturais e tecnológicas. Levando em 

consideração os sujeitos, suas mudanças de comportamento e de mentalidade, as demandas de 

consumo se tornam a cada dia mais diversificadas: o cliente passa a ser criterioso e seletivo 

em relação ao que consome, escolhendo e avaliando marcas, produtos e serviços. 

2.2 O marketing digital: algumas considerações 

O marketing digital configura as estratégias utilizadas para se cativar públicos na 

Internet. Entre as diversas possibilidades que os usuários possuem no “universo digital”, o 

número crescente de assédios publicitários como forma de chamar a atenção dos clientes torna 

o trabalho dos profissionais de marketing um pouco mais difícil e complexo, exigindo, além 

de responsabilidade e profissionalismo, muita criatividade.  

O público que consome produtos na Internet espera por um tratamento autêntico e 

direcional, por isso dificilmente veremos um millennial5 enviar uma carta para o Serviço de 

Atendimento ao Cliente (SAC) de uma empresa. É mais provável que o contato seja realizado 

por meio de comentários em postagens em alguma rede social virtual. Portanto, torna-se 

imprescindível que as empresas estejam abertas e aptas a esse tipo de comunicação digital, 

estreitando laços com os seus clientes. Se a empresa souber lidar com a propagação de 

informações nas mídias digitais, esta poderá ter destaque, sendo os usuários das redes sociais 

da Internet os potencializadores: 

O quinto poder é o internauta, o usuário de Internet que ganhou voz, que faz 
barulho, gera boca-a-boca, que ao mesmo tempo em que pressiona organizações, 
participa e colabora com conteúdos, informações, opiniões. A comunicação digital 
alterou em grande parte a maneira como as organizações se comunicam e se 
relacionam com seus públicos de interesse. Com ela, os padrões de 
bidirecionalidade, instantaneidade e desintermediação foram atingidos. Este novo 
modelo de comunicação, “empoderou” os usuários, mostrando a vulnerabilidade das 
organizações frente à participação, colaboração e interação das comunidades da 
web. (TERRA, 2009, p. 1). 

Nesse cenário em que as pessoas estão interligadas virtualmente e buscam 

informações – primeiro entre si – para então buscar nos veículos “tradicionais”, existem 

usuários das redes sociais da Internet que se sobressaem: os influenciadores digitais que 

 
5 Pessoas nascidas em meados dos anos 1990 aos 2000. Segundo matéria de O Globo/Economia, há uma 
contrariedade no espaço temporal desta geração. Neste artigo, não nos debruçamos em suas diferenciações e 
contradições de tempo. 
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alimentam uma rede de contatos e são cercados de um número exponencial de sujeitos com 

opiniões em comum. Por meio de conteúdos diversificados, essas pessoas de destaque 

impactam o consumo de produtos e serviços de modo que o conteúdo publicizado adquire 

relevância institucional.  

Pessoas capazes de se conectar emocionalmente com outras para induzir suas ações 
são influenciadores bem poderosos. Marcas que evocam emoções podem induzir 
ações favoráveis dos consumidores. Elas se conectam com os clientes em um nível 
emocional com mensagens inspiradoras. (KOTLER, KARTAJAYA, SETIAWAN, 
2017, p 141). 

 
Por meio de influenciadores digitais – ou ainda trendsetters6 –, pequenas, médias e 

grandes empresas visam aliar os seus produtos às webcelebridades. Essa ligação permite 

fidelizar os clientes atuais e conquistar tantos outros. Por essa lógica, o novo comportamento 

comunicacional tende a baratear os custos com propagandas e até oferece a possibilidade de 

marketing gratuito. Para as grandes empresas e marcas é um investimento, tendo em vista que 

o conteúdo digital pode alcançar milhares de pessoas, ou seja, a Internet é uma possibilidade 

de negócio rentável e que tem muito a ser explorado, haja vista que a comunicação digital “se 

apresenta como comunicação de massa ao atingir um grande público e como comunicação 

interpessoal ao se apresentar como uma via de duas mãos” (TERRA, p. 30-31). 

 Na Sociedade da Informação, percebemos a rede social Instagram entre as 

ferramentas de marketing digital mais exploradas para a produção de conteúdo e do marketing 

de influência, já que possibilita maior eficácia na divulgação de produtos e serviços, além de 

eficiência desde o alcance e engajamento do público até o ato de compra/consumo. 

 
2.3 Marketing no Instagram: uma ferramenta estratégica de ensino orientada para a 
venda de produtos e serviços 
 

O Instagram, aplicativo criado em março de 2010, por dois empreendedores do Vale 

do Silício — o brasileiro Mike Krieger e o americano Kevin Systrom — tem como 

funcionalidade o compartilhamento de imagens do cotidiano de usuários que dividem 

momentos com os seus seguidores. O aplicativo tinha como nome originário Burbns e era 

acessível apenas para usuários dos dispositivos móveis iPhone. Tempos depois, passou por 

adequações e foi rebatizado de Instagram, tornando-se uma rede promissora e aberta para 

usuários de outros sistemas e dispositivos celulares. Após dois anos de criação, foi vendido 

para o Facebook no valor de um bilhão de dólares (G1, 2012). 

 
6 Pessoa que inicia e/ou propaga uma tendência de moda. 
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O aplicativo imagético permite que novas tendências e padrões sejam diariamente 

propagadas pelos usuários – alguns destes adquirem popularidade e destaque midiático 

dentro de uma rede de pessoas que compartilham interesses e afinidades, os seus 

seguidores7. O influenciador digital se aproxima virtualmente de pessoas territorialmente 

distantes e pode inspirar “nos seus modos de vida, consumo, comportamento e, até mesmo, 

em opiniões” (BRANCO, FERREIRA JÚNIOR, ALMEIDA, 2019). 

Assim, determinados usuários se aproveitam da visibilidade em seus perfis para irem 

além, não apenas compartilhado on-line suas rotinas, mas se propondo a trabalhar temáticas 

específicas. Também se tornou comum a criação de perfis para empresas/marcas ativas no 

mercado, uma forma de os gestores alavancarem as vendas por meio do marketing de 

conteúdo e/ou do marketing de influência. Nesse cenário, o perfil da escola de branding 

Efeito Orna assume as duas vias, estimulando o debate sobre empreendedorismo, marca 

pessoal e técnicas que promovem o crescimento profissional por meio de publicações 

educativas e aproximativas com seus seguidores e consumidores em potencial. 

Entendemos a publicização do conteúdo de caráter educativo nesse perfil como uma 

estratégia de marketing digital para a divulgação dos cursos pagos on-line oferecidos pela 

escola de branding. Diferentes conceitos são abordados nas postagens, promovendo a 

reflexão, o debate e até o estudo de casos de pessoas que se tornaram referências no mercado 

empreendedor, além de ensinamentos de como se destacar nas redes sociais virtuais. 

Percebemos que o teor introdutório de cada conceituação tem em conta a proposta do 

conteúdo educativo que possa ser aprofundado nos cursos on-line, distribuídos em outra 

plataforma. 

A rede social que analisamos permite que os usuários interajam “ao vivo” com seus 

seguidores por meio de um bate-papo, que pode ser agendado ou não, no botão de 

“histórias” do aplicativo. O feed8 é usado para a publicação de vídeos e fotos. Além disso, há 

o igtv, ferramenta que permite a postagem de vídeos em vertical e horizontal de até 10 

minutos de duração para perfis com menos de 10 mil seguidores e de até 1 hora para perfis 

com mais de 10 mil. Para Kotler, Kartajaya, Setiawan (2017), ao contar suas histórias, 

sensibilizando sobre seus valores, as empresas podem ganhar maior visibilidade, 

conquistando os clientes/consumidores e impactando a construção da marca.  

 

7
 Pessoas que se interessam pelo perfil por diferentes razões e acompanham a atualização de publicações na 

conta. 
8
 “O alimento”, traduzido do inglês para o português. É a página onde ficam disponíveis todas as 

publicações/conteúdo que alimentam o perfil. 
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3. Metodologia  

3.1 Contextualizando o efeito orna: “construa sua marca pessoal” 
 

As Irmãs Alcântara (Bárbara, Débora e Júlia) engajaram no espaço virtual em 2010, 

com o blog de moda e beleza chamado “Tudo Orna”. As três irmãs curitibanas têm formação 

em comunicação e design e escolheram aplicar os conhecimentos no blog de moda, tornando-

se referências e, ao mesmo tempo, influenciadoras digitais. Segundo Gentil (2018, on-line), 

para Débora Alcântara, o blog funcionou como um democratizador de informação de moda e 

resultou na identificação com o público.  

O Tudo Orna gerou desdobramentos, ramificando-se em empresas e-commerce 

voltadas para moda e beleza: Orna Makeup (marca de maquiagem), Orna (marca de bolsas e 

acessórios) e empresa física, a cafeteria em Curitiba chamada Orna Café. Antes mesmo de ser 

inaugurada, a cafeteria já tinha uma gama de fãs no perfil criado no Instagram, que 

acompanhavam a reforma do prédio-sede e acumulavam expectativas em relação à 

inauguração. A essa potencialidade de fazerem de si mesmas referências, tornarem-se uma 

marca e um grande negócio, as irmãs Alcântara atribuíram o nome “Efeito Orna”. 

Nesse processo, surgem os cursos on-line, modulares, que explicam o que configura o 

“Efeito Orna”, indicando possíveis “fórmulas” sobre como dar o primeiro passo e como 

começar a carreira de influenciador digital e empreendedor, cuja principal rede de divulgação 

e engajamento é o Instagram. O perfil no instagram foi enquadrado na categoria de 

“educação” e estimula a construção da marca pessoal daqueles que se interessam pelo 

conteúdo publicizado, visando o entendimento de que personalidades são marcas e as redes 

sociais da Internet se constituem em grandes vitrines públicas. A escola de branding Efeito 

Orna tem o intuito de ensinar sobre o empreendedorismo nos meios digitais e, com base no 

perfil, provocar o interesse na compra dos cursos on-line da marca, conquistando 

consumidores em potencial. 

Segundo Gentil (2018, on-line), Débora Alcântara destacou, em entrevista, que o perfil 

de educação no Instagram surgiu em virtude de “uma carência nesse mercado. Se a gente não 

fala, ninguém cresce. Não temos medo de dividir nossa experiência nos cursos. A 

concorrência não necessariamente vai roubar nossa audiência. Enxergamos como potenciais 

parceiros”. Sendo assim, após a realização de alguns cursos presenciais, as gestoras apostaram 

em módulos de curso pagos e on-line, iniciando em 2017 o negócio digital com metodologia e 

materiais de ensino próprios. 
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A primeira publicação no perfil, realizada no dia 18 de maio de 2017, trata sobre 

propósito e empreendedorismo, duas palavras-chave para quem busca se inspirar na trajetória 

das irmãs Alcântara. A cada novo módulo do curso, diferentes estratégias de marketing são 

criadas para envolver o consumidor, pois a divulgação de conteúdo educativo é uma estratégia 

recorrente, seja via publicações no feed, histórias ou ao vivo que se relacionam, direta ou 

indiretamente, com o conteúdo a ser abordado no módulo seguinte. A divulgação envolve, 

ainda, o uso do marketing de influência para o compartilhamento de testemunhos dos efeitos 

positivos causados pelo Efeito Orna. 

 3.2 Análise e Discussão dos Dados 

As publicações escolhidas para a análise do perfil Efeito Orna 9estão compreendidas 

no período de 6 a 20 de junho de 2019, intervalo de tempo em que a empresa se dedica à 

preparação do público para um novo módulo da escola de branding. Além do conteúdo 

aproximativo, as Irmãs Alcântara, gestoras da marca, valeram-se de outra estratégia de 

promoção do seu serviço e produtos: a criação da Semana da Marca Pessoal (SEMAP)10, por 

meio da publicização de conteúdos educacionais e lançamento de cursos on-line gratuitos. 

Conforme observado, as publicações ao longo dos quinze dias escolhidos para o 

estudo antecedem a SEMAP e assumem o caráter educacional para o fortalecimento de 

atributos dos serviços da escola de branding – cursos on-line que são também ofertados para a 

compra. Entre os recursos do Instagram, a marca se utilizou do feed, para a publicação de 

fotos, vídeos e peças gráficas, e das ‘histórias”, pautando conteúdos relacionados ao branding 

pessoal e estudos de caso de pessoas que conquistaram sucesso na carreira, além de 

“fórmulas” comportamentais do que se deve ou não fazer para alcançar a visibilidade 

esperada. 

Ainda com base nas postagens, é possível atestar que, entre os comentários de 

usuários/seguidores nas publicações que anunciam a SEMAP, o conteúdo consiste 

essencialmente em marcações de perfis de amigos/conhecidos a quem julgam ter afinidade e 

interesse pelo tema. Compreende-se, portanto, que a estratégia funciona também como um 

“boca-a-boca” na comunidade virtual, em que usuários conversam entre si e recomendam o 

 

9
 Nos anexos, disponibilizamos o quadro de análise da rede social, caracterizando as 30 publicações encontradas 

no perfil Efeito Orna, dentro do recorte temporal proposto neste artigo. 
10

 A Semana da Marca Pessoal inclui três aulas on-line, transmitida ao vivo, sobre obtenção de propósito, 
construção de marca e empreendedorismo, entre os dias 24/06/2019 e 28/06/2019. 



9 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 11 – Número/Vol.30 – Edição Temática XI – I Simpósio 

Internacional e IV Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (I-SINTDE 2019). UFMA - 

tecnologiasnaeducacao.pro.br   - tecedu.pro.br 

 

perfil e a inscrição para os cursos da SEMAP. Nesse sentido, apreende-se que essas pessoas, 

em constante interação, gostam e acreditam no conteúdo publicizado. 

Dentre as 30 postagens mencionadas, destacamos uma por carregar o conceito da 

empresa Tudo Orna, informando o propósito da empresa, tendo em vista que o branding tem 

a ver com fortificação de marca. A publicação escolhida foi publicada no dia 18 de junho e 

consiste em 9 informações sobre o arquétipo do pato, animal este que simboliza a marca Orna. 

  

Imagem 1 – Teoria do pato. 

 
 

Fonte: Reprodução de tela no perfil da “Efeito Orna”, 2019. 
 

Nesta publicação verificamos algumas tendências próprias da Sociedade da 

Informação, refletidas nas práticas de ensino e aprendizagem virtual. A primeira delas é a 

constatação de que o perfil configura uma comunidade virtual aberta ao diálogo, por meio da 

promoção do debate – no caso desta postagem específica, acerca da “Teoria do Pato” e o 

profissional do futuro. Publicada no feed, a peça gráfica está acompanhada de um texto de 

apoio que aborda a ressignificação de conceitos e direciona para uma publicação nas 

“histórias” que, por sua vez, indica outra plataforma on-line para a leitura de um artigo autoral 

que aprofunda o conteúdo. Por fazer menção ao propósito da marca, a ideia da publicação 

“Teoria do Pato” trabalha a imagem do arquétipo de um pato de forma positiva, atrelando a 

visão de que, em suas carreiras, os profissionais devem ser igual a patos: multitarefas, 

curiosos, corajosos, capazes de realizar trabalhos em conjunto em prol de uma causa, etc., 

ideologia esta que vai de encontro com o imaginário social que delineia o animal como 

“fraco”, “lento” e “medíocre” em tudo o que faz.  

A postagem rendeu mais de 5.700 curtidas e 117 comentários, nos quais houve 

marcações de usuários para que outros perfis vissem. Percebemos que muitos discordam do 
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posicionamento adotado pelo perfil da marca, apesar do teor educativo da publicação, em que 

se espera que o usuário-aprendiz acate o ensinamento.  

Imagem 2 – Comentários discordantes. 

   
 

Fonte: Reprodução do perfil Efeito Orna, 2019. 
 

Por meio dos comentários, é possível verificar que nem todos os usuários que se 

disponibilizaram a deixar impressões a respeito da publicação leram, de fato, o artigo que vem 

a aprofundar o conteúdo abordado. A educação no perfil da rede social virtual pode resultar 

em um processo de ensino e/ou aprendizado superficial, visto que existem ruídos nos casos 

em que a informação não é comunicada por inteira. Coll e Monereo (2010) relacionam a 

informação, o excesso de informação e o ruído no sentido de que a abundância de informação 

e a facilidade de acesso não garantem os sujeitos estejam mais bem informados.  

Vale ressaltar, ainda, que mesmo nos casos em que a informação é entregue por 

completo e apreendida pelo usuário-aprendiz, estes podem não tomar o conteúdo abordado 

por verdades absolutas. No âmbito educacional, é claro que a reflexão é parte essencial do 

processo: ponderar, questionar e criticar, em um diálogo construtivo. Para fins de marketing, 

no entanto, os questionamentos por parte dos usuários/clientes têm a potencialidade de 

interferir diretamente na imagem da marca, de modo a exigir um cuidado maior do usuário-

especialista. 

Destarte, é preciso habilidades de negociação para lidar com as situações em que não 

se pode desagradar o público, ao mesmo tempo em que se busca construir novas verdades a 

partir da ressignificação de conceitos e transmiti-las aos usuários/seguidores, visto que uma 

resposta mal interpretada pelo seguidor/consumidor pode prejudicar uma empresa/marca, 

maculando, por algum tempo, sua marca/imagem. Consideramos que as irmãs Alcântara 

possuem conhecimentos sobre o assunto e conseguem gerenciar a marca de suas empresas e 

desejam compartilhar tais conhecimentos com seus seguidores, em sua maioria mulheres, 
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ávidos a consumir os conteúdos educativos, pois buscam crescimento profissional e mudança 

de carreira. 

 

4. Conclusões 

Com base na discussão que levamos a cabo, ponderamos que as TICS permitem 

profundas mudanças no âmbito educacional, mas também sociais e econômicas, 

possibilitando a expansão de nossas fontes intelectuais/acadêmicas. A Internet surge como 

facilitadora de informações, gerando diferentes ferramentas e expandindo as escolhas dos 

sujeitos, que se associam por meio de seus gostos e interesses. Verificamos a busca por 

técnicas que insiram estes sujeitos em meios aos quais não pertencem, investindo no 

desenvolvimento de estratégias com essa finalidade. O método utilizado atualmente para 

conquista de diferencial na Internet parte de ações comunicativas ligadas ao marketing 

digital.  

Não se realizam investimentos nas carreiras profissionais apenas pelo emprego das 

necessidades, mas, também, pelo desejo de pertencimento, como defende Bauman (2007, p. 

73) ao considerar que a sociedade de consumidores “precisa ser, deve ser e tem que ser”. Para 

Lipovetsky (2004) os estilos de vida são vendidos atrelados às marcas. Propagam-se valores, 

visões de mundo que ressaltam a emoção -- e assim fazem as Irmãs Alcântara, projetando um 

“perfil ideal” de profissional bem-sucedido, sinônimo de felicidade para aqueles que as 

seguem, gerando inquietações sobre como fazer para possuir credibilidade e sucesso por meio 

do ensino do “efeito Orna”.   

Baseados no exposto no perfil, as gestoras orientam ao entendimento de que as 

pessoas que se propõem a criar uma conta no Instagram e alimentar um perfil devem se 

preocupar com a construção de uma “marca pessoal”, tornando-se vitrines no on-line e off-

line. A interação entre os usuários se percebe pelo ensino/aprendizado do que configura o 

“Efeito Orna”: a preocupação com os detalhes, desde a forma de se vestirem ao modo de se 

comunicarem, convertendo-se em “produtos humanos”. Inferimos, assim, que o marketing de 

conteúdo educativo ganha cada vez mais relevância no universo digital, interferindo tanto na 

construção de novas mentalidades nas comunidades virtuais quanto nas práticas de consumo. 
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