
As Empreguetes movimentam a internet 
 
Famosos se manifestam pela continuidade do grupo musical de “Cheias de Charme” 
 
Vida real e ficção se misturam na novela das sete, da Rede Globo, “Cheias de Charme”. Desde 
que as Empreguetes anunciaram o fim do grupo musical, milhares de fãs das “cantoras” não 
param de postar comentários em blogs, Twitter e Facebook, além de vídeos no YouTube 
pedindo a volta do trio. Cantores “de verdade” como Paula Fernandes, Thiaguinho e Luan 
Santana gravaram vídeos em apoio à campanha Empreguetes para Sempre. 
 
O capítulo em que as Empreguetes anunciam o fim do grupo foi ao ar na última segunda-feira. 
Maria do Rosário (Leandra leal), Maria da Penha (Taís Araújo) e Maria Aparecida (Isabelle 
Drummond) confirmam, na trama, que o sonho acabou. Pouco depois, elas recebem a 
informação de que seus fãs iniciaram um movimento pela volta do grupo. Um personagem 
entra em cena e diz: “Estamos aqui para dar um recado a todos os fãs das Empreguetes que 
querem ver elas juntas para sempre. Se você não quer que o grupo acabe, deixe sua 
mensagem ou vídeo dizendo por que elas não podem e não devem nunca se separar”. 
 
O resultado da cena repercutiu em segundos. #Cida, #Rosario e #Empreguetesprasempre 
subiram rapidamente para os trending topics do Twitter. No hotsite da novela “Cheias de 
Charme”, a audiência disparou, com internautas postando vídeos e comentários pedindo que o 
grupo não acabe. Um dos autores da trama, Filipe Miguez, explica que a campanha é apenas 
mais uma brincadeira transmídia da Globo. A proposta, diz ele, é repetir o sucesso do clipe 
Vida de Empreguete, que foi lançado na internet e só depois foi exibido na novela, e manter 
vivo o namoro entre as mídias. 
 
Enquanto isso, na vida real 
 
A cantora-musa do sertanejo, Paula Fernandes, gravou um vídeo pedindo a volta do trio e 
convidando as Empreguetes para um jantar. Thiaguinho cantou o refrão do hit “Vida de 
Empreguete”, e Luan Santana participou do capítulo de terça-feira, implorando pela volta das 
cantoras. Outros convidados especiais devem se engajar na campanha, que é, na verdade, 
uma grande jogada de marketing da Rede Globo. 
 
Kleber Pinto, especialista em comunicação empresarial e marketing digital pela ESPM em São 
Paulo, comenta que “Cheias de Charme” é a prova de que a telenovela mudou; e que a TV 
precisa, sim, integrar uma estratégia maior, que contemple a interação constante pela web. 
Para o bem do próprio veículo e engajamento do telespectador/internauta. 
 
Fonte: A Notícia. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.clicrbs.com.br/anoticia/jsp/default2.jsp?uf=2&local=18&source=a38
70390.xml&template=4187.dwt&edition=20319&section=1186>. Acesso em: 31 
ago. 2012. 
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