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RESUMO 

 
O consumidor contemporâneo, inserido em um novo ambiente de comunicação, potencializa 
suas expressões, capaz de avaliar uma marca ou produto e transmitir sua opinião pelas redes 
sociais, ou seja, o consumidor expressa suas opiniões e desejos dialogando com seus pares de 
forma espontânea nas redes sociais on-line. É neste ambiente de participação e interação 
(ciberespaço) que está nosso objeto de estudo, o boca a boca on-line – a voz do consumidor 
contemporâneo, também conhecido como uma manifestação informativa pessoal ou uma 
conversa, a opinion sharing. Proporcionado pelos consumidores nas redes sociais on-line, o 
boca a boca se fortalece em função das possibilidades de interação, característica da sociedade 
em rede. Nesse cenário, oobjetivo desta pesquisa é caracterizar o boca a boca on-line como 
um novo fluxo comunicacional entre consumidores, hoje potencializado pelas novas 
tecnologias da comunicação, capazes de alterar a percepção da marca e demonstrar o uso, 
pelas marcas, das redes sociais on-line ainda como um ambiente de comunicação 
unidirecional. Mediante três casos selecionados por conveniência (dois casos nacionais e um 
internacional), o corpus de análise de nossa pesquisa se limitou aos 5.084 comentários 
disponibilizados após publicação de matérias jornalísticas no Portal G1 e nas fanpages 
(Facebook), ambos relativos aos casos selecionados. Com a Análise de Conteúdo dos posts, 
identificamos e categorizamos a fala do consumidor contemporâneo, sendo assim possível 
comprovar que as organizações/marcas se valem da cultura do massivo, não dialogando com 
seus consumidores, pois utilizam as redes sociais on-line ainda de forma unidirecional, além 
de não darem a devida atenção ao atual fluxo onde se evidencia a opinião compartilhada dos 
consumidores da sociedade em rede. 
 
Palavras-chave: Sociedade em rede. Redes sociais on-line. Consumidor contemporâneo. 

Boca a boca on-line. 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

The postmodern consumer, inserted in a new communication environment, enhances their 
expressions, which are able to assess a brand or product and convey their opinion by social 
networks, ie, consumers can express their opinions and desires, dialogue with peers in a 
spontaneous way in social medias. It is in this atmosphere of participation and interaction 
(cyberspace) which is our object of study, the word of mouth online - the voice of the 
contemporary consumer, also known as a personal informative demonstration or talk, opinion 
sharing. Provided by consumers in social medias, word of mouth is strengthened depending 
on possibilities of interaction, characteristic of the network society. In this scenario, the 
objective of this research is to characterize the wordofmouth online as a new flow of 
communication among consumers, today enhanced by new communication technologies, able 
to change the brand awareness and demonstrate the use, by the marks,of  the social medias 
even as a one-way communication environment. Through three cases selected by convenience 
(two national and international cases), our research analysis corpus was limited to the 5,084 
comments made available after the publication of newspaper articles in Portal G1 and the 
fanpages (Facebook), both relating to selected cases. The Analysis of Content of posts 
allowed us to identify and categorize this contemporary consumer’speech, and this made 
possible to verify that the organizations / brands make use of the mass culture:they don’t 
dialogue with their customers because they use social medias yet unidirectional, in addition 
they do not give due attention to the current flow which puts in evidence the shared opinion of 
consumers of this network society. 
 
Keywords: Network society. Social medias. Ccontemporary consumers. Word of mouth on-

line. 



 
 

RESUMÉN 
 

El consumidor contemporáneo sumergido en un nuevo ambiente de comunicación, 
potencializa sus modos de expresión, ya que es capaz de evaluar una marca o producto, 
transmitiendo su opiniónen en las redes sociales; es decir, el consumidor expresa sus 
opiniones y deseos, dialogando con sus compañeros de forma espontánea en las redes sociales 
on-line. Es en este ambiente de participación e interacción (ciberespacio) que reside nuestro 
objeto de investigación, el boca a boca on-line – la voz del consumidor contemporáneo, 
también conocido como una manifestación informativa personal o una conversación, la 
“opinión sharing”. Proporcionado por los consumidores en las redes sociales on-line, el boca a 
boca se fortalece a causa de las posibilidades de interacción, característica de la sociedad en 
red. En este cenario, el objetivo de nuestra investigación es caracterizar el boca a boca on-line 
como un nuevo flujo comunicacional entre consumidores, hoy amplificado por las nuevas 
tecnologías de la comunicación, capazes de cambiarla percepción sobre una marca y 
demostrar el uso, por las marcas de las redes sociales digitales, todavía como un ambiente de 
comunicación unidireccional. A través de tres casos seleccionados por conveniencia (dos 
casos nacionales e uno internacional), el corpus de análisis de esta investigación se ha 
limitado a 5.084 comentarios disponibles después de la publicación de materias periodísticas 
en el Sitio G1 y en las fanpages (Facebook), ambos relacionados a los casos que hemos 
elegido. A partir del Análisis de Contenido de los mensajes, identificamos y categorizamos el 
habla del consumidor contemporáneo, comprobando que las organizaciones/marcas se valen 
de la cutura de masas, dejando de dialogar con sus consumidores, pues utilizan las redes 
sociales on-line aún como una sola via; además, no ofrecen mucha atención al actual flujo 
donde se evidencia la opinón compartida de los consumidores de esta sociedad concectada. 
 

Palabras clave: Sociedad en rede. Redes sociales en línea. Consumidor contemporáneo. Boca 
a boca on-line. 
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INTRODUÇÃO 
 

Uma sociedade relacional e a voz do consumidor na sociedade contemporânea 

apresentam-se como temáticas cada vez mais relevantes nos estudos da comunicação. A 

justificativa para a exploração é a grande ponte para a conexão nesta sociedade- a Internet -, 

um meio de comunicação que funciona como base tecnológica para a forma organizacional da 

Era da Informação. Sua utilização, já estabelecida em nosso cotidiano, nos permite, por 

exemplo, organizar, transformar, processar e propagar as informações em velocidade e 

capacidade cada vez maiores e com custos cada vez mais reduzidos. Uma rede que pode 

beneficiar tanto aqueles que produzem informações, hoje não mais centralizadas, mas diluída 

na rede, quanto aqueles que se utilizam dela, o que provoca a fragilidade das práticas, já 

consolidadas, de comunicação com o mercado, na qual imperava um processo de 

comunicação unilateral. 

Nesse cenário nos deparamos, então, com o crescente acesso e distribuição de 

conteúdos facilitados pelas tecnologias de comunicação que permitem a conexão em rede, 

apresentando-se como um processo comunicativo interativo, no qual a distinção entre emissor 

e receptor é substituída por uma interação de fluxos informativos. É neste ambiente de 

participação e interação que está nosso objeto de estudo, o boca a boca on-line, também 

conhecido como uma manifestação informativa pessoal, proporcionada pelos sujeitos nas 

redes sociais on-line. 

O sujeito contemporâneo potencializa suas expressões, sendo capaz de avaliar uma 

marca ou produto e transmitir sua opinião acerca dele/a. Tudo isto se passa em um ambiente 

virtual e em uma nova forma de se relacionar, ou seja, uma nova estrutura de relacionamento 

entre consumidores e organizações/marcas, na qual o boca a boca on-line se fortalece em 

função das possibilidades de interação. 

Há que pensar em como conviver, interagir e se relacionar nesse novo ambiente, 

pois, nas redes sociais on-line, existe um espaço para exploração de múltiplas ações de 

comunicação. Cada vez mais, as organizações/marcas precisam estar atentas à ascensão das 

redes sociais on-line e dialogar com o sujeito contemporâneo que, de maneira consciente ou 

não, pode influenciar seus pares com experiências e opiniões, o que justifica, assim, nossa 

pesquisa. Levantamos, pois, a seguinte questão: as marcas estão atentas ao novo papel do 

consumidor, que se dá por meio do que denominamos boca a boca on-line e consideram essa 

comunicação capaz de alterar a percepção da marca? Tal questionamento e pesquisas 
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bibliográficas iniciais nos levaram à construção dos pressupostos: (P1) as 

organizações/marcas se valem da cultura do massivo, não dialogando com seus consumidores, 

pois utilizam as redes sociais on-line ainda de forma unidirecional, e (P2) estas não estão 

dando a atenção merecida ao atual fluxo onde se evidencia a opinião compartilhada dos 

consumidores na sociedade em rede, materializando a opinion sharing1 e, com isso, tornando 

as marcas suscetíveis, podendo alterar sua percepção. 

A partir da questão do problema e dos pressupostos, os objetivos da pesquisa se 

focam em caracterizar o boca a boca on-line como um novo fluxo comunicacional entre 

consumidores, hoje potencializado pelas novas tecnologias da comunicação, podendo alterar a 

percepção da organização/marca e demonstrar o uso, pelas organizações/marcas, das redes 

sociais on-line ainda como um ambiente de comunicação unidirecional.  

Para atender aos objetivos desta tese, partimos, inicialmente, para uma revisão de 

conceitos como sociedade em rede, consumidor contemporâneo, redes sociais on-line e o boca 

a boca on-line, pois implicam mudanças sociais e mercadológicas, presentes no decorrer da 

pesquisa e por várias vezes revisitados.  

No primeiro capítulo, buscamos fazer uma leitura sobre a sociedade contemporânea, 

focando uma característica fundamental dela: a inserção da tecnologia. Assumimos o conceito 

de “contemporâneo” a partir de autores como Harvey (2002), Lyotard (1998), Jameson 

(1996), Bauman (2001), Hall (2005), Maffesoli (2010a) e Lipovetsky (2007).  Nosso autor 

base sobre a sociedade em rede, Manuel Castells (2001), difere de qualquer revolução, as 

transformações vividas hoje, ao discorrer sobre as tecnologias da informação, processamento 

e comunicação. Entre esses autores, há pontos que convergem como a visão sobre espaço e 

tempo, o individualismo, a identidade fragmentada, a formação das redes, além do fascínio 

pelas novas possibilidades de informação e produção por meio da tecnologia que, na 

sociedade contemporânea, são pontos fundamentais. 

Em seguida, abordamos quem é o sujeito pertencente a essa sociedade 

contemporânea e como este se relaciona, utilizando-se dos suportes tecnológicos, aqui pelas 

redes sociais on-line. Um sujeito que passa a ter múltiplas possibilidades de escolha e se 

permite construir o próprio espaço-tempo. Autores como Cremades (2009), Maffesoli 

(2010a), Recuero (2011, 2012) e Galindo (2012c) também dialogam sobre essa realidade 

social e as características do consumidor contemporâneo que, agora, tem vez e voz. Na 

sequência, abordamos as redes sociais que estão em constante mudança, o que implica novos 

                                                 
1 Optou-se, nesta Tese, em utilizar o termo conceitual em inglês utilizados pelos autores Wolf (2002) e 
Lazarsfeld (2006) ao se referirem a uma conversação sem imposições. 
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padrões estruturais; mediados pelo computador, eles geraram outras formas de 

relacionamentos e nos chamam a atenção para o ‘renascer’ do consumidor como ser ativo e 

participativo – as redes sociais on-line.   

Outro ponto visto neste capítulo é a formação de redes relacionais, onde pessoas 

conectadas horizontalmente com normas e valores comuns e pelos seus ‘laços fracos’, 

constroem o capital social, como disserta Recuero (2011, 2013). A mesma autora defende que 

as pessoas se adaptaram aos novos tempos, utilizando a rede para formar novos padrões de 

interação, criando novas formas de sociabilidade e organizações sociais. O sujeito, nesse 

espaço, é visto como “aquele que age com o outro” (PRIMO, 2003, p.8). E esse poder de se 

relacionar e dialogar é conceituado como um poder individual ou micropoder por Cremades 

(2009), o que possibilita que essas audiências sejam mais criativas e participativas em 

comparação às sociedades de massas. Essa criatividade e participação se materializam no 

boca a boca on-line com rapidez, já que estamos mais interligados, como afirma Chetochine 

(2006) e outros autores como Tubenchlak (2013), Breazeale (2009), Chu e Kim (2009), 

Kaijasilta (2013), entre outros que dialogam sobre essa nova roupagem do boca a boca em um 

espaço público, onde a opinião se torna pública, como asseguram Lippmann (2010) e 

Habermas (2003). 

Cercamo-nos de autores que conceituam o universo contemporâneo e suas novas 

sociabilidades – universo constituído por indivíduos fragmentados em múltiplas identidades, 

no qual nos deparamos com um novo espaço-tempo a ser experenciado, uma sociedade 

firmada em laços e participativa diante de novos suportes comunicacionais.  

No segundo capítulo, iniciamos explorando a temática de uma comunicação linear 

unidirecional, a qual reflete o desenvolvimento dos meios eletrônicos de comunicação que 

promovem uma nova forma de se comunicar e de se relacionar. Logo em seguida, passamos 

para os estudos de Katz e Lazarsfeld (2006), pesquisadores que vão marcar a comunicação 

pela abordagem dos “efeitos limitados”: apontam que não só os meios influenciam, mas 

também outras forças dentro da estrutura social medeiam o conteúdo passado pelos meios – as 

relações, as pessoas, o líder de opinião. Entretanto, mais tarde, o mesmo autor afirma que a 

maior parte da mensagem das comunicações de massa é recebida de forma direta, não 

necessitando do líder de opinião para ser difundido na comunicação interpessoal, 

apresentando-se como uma conversa acerca do conteúdo dos meios de massa, o que se 

conceitua pelo autor como opinion-sharing. Pelo dialogar de diversos autores como Rogers 

(2003), Malini (2007), Kayahara e Wellman (2007), afirmamos que a grande mídia não é mais 

porta-voz e, sim, o consumidor contemporâneo, pois o processo comunicacional mudou e, 
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agora, o boca a boca que sempre existiu, estando na rede, ganha amplitude e velocidade 

inéditas. 

Acompanhamos o aparecimento de um novo modelo comunicacional, favorecido 

pela troca entre pessoas dentro de um grupo, levando a comunicação de “um para muitos” e, 

em seguida, suportados pela tecnologia em rede, uma só mensagem é dirigida para uma massa 

de pessoas (de “muitos para muitos”), tendo, por fim, o modelo comunicacional da sociedade 

contemporânea. Antes, focávamos apenas em um meio comunicacional unidirecional voltado 

para a massa, mas, hoje, atuamos com um meio multidirecional com manifestações massivas 

quando milhares de pessoas acessam as redes sociais on-line de forma individualizada, ou 

seja, temos um meio massivo com acesso individualizado.  

Os resultados extraídos da análise dos três casos selecionados fundamentaram a 

escrita do terceiro capítulo desta tese. O capítulo três foi escrito com o objetivo de chamar a 

atenção para um fluxo comunicacional multidirecional, onde a figura do líder de opinião 

trazida por Lazarsfeld (2006) se torna descentralizada e horizontalizada em seu produzir e 

compartilhar dialógico voluntariamente, sem ser mediador e se reconhecendo no outro, saindo 

da postura de um sujeito conformista para um sujeito ativo, passando de uma opinião pública 

para a opinião do público.  

Os sujeitos se utilizam da conversação para construir valores e ter acesso às 

informações, enfim, para prover suas necessidades, que são diversas. Assim, ao utilizar uma 

rede social on-line, os indivíduos que materializam suas opiniões buscam suprir suas 

necessidades, as quais foram identificadas por Elihu Katz, Jay Blumlere Michael Gurevitch, 

posteriormente trabalhadas e mencionadas por diversos autores como Ruótulo (1998), Wolf 

(2002), Breton (2002), McQuail (2010), Young e Abreu (2011).  

No quarto capítulo, alicerçados por diversos autores já citados, os quais foram sendo 

reunidos no decorrer das pesquisas, identificamos o estudo de casos múltiplos, utilizando-se 

do método de análise de conteúdo de Bardin (2009), a metodologia mais apropriada para 

trabalhar a questão de problema, os pressupostos levantados e os objetivos estabelecidos. 

Selecionamos, a partir de uma amostra não probabilística de conveniência, por ser mais 

acessível e bem articulada com a análise escolhida, três casos (dois nacionais e um 

internacional), já que são casos controversos e selecionamos os posts/comentários para a 

análise, totalizando 5.084 comentários.  

Constituímos, então, o corpus de nossa pesquisa pelo caso nacional/região/Sudeste, 

sendo o primeiro ocorrido no mês de março 2013, com o desfile de Ronaldo Fraga no SPFW, 

quando lançou, nas passarelas, a coleção verão 2014, e o outro caso que repercutiu em 
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outubro de 2013, referente à região Nordeste do país, pela marca de calçados cearense, Couro 

Fino. Definimos também para a análise um caso internacional, evidenciando o poder de 

compartilhamento desses consumidores contemporâneos que vivem, hoje, em uma sociedade 

em rede sem fronteiras temporal e espacial. Para isto, selecionamos o caso da marca 

americana Abercrombie, ocorrido em março de 2013. Também como corpus de nossa análise, 

definimos os comentários extraídos do Portal G1 de notícias sobre o fato que reverberou das 

redes sociais para o Portal, além das fanpages (Facebook) relativas às organizações/marcas 

selecionadas, quando a marca postou seu comentário (post) sobre o fato que se propagou. 

Para a análise de conteúdo foram criadas categorias, cuja codificação se deu a partir 

dos elementos que fazem alusão à voz do consumidor, além da presença das 

organizações/marcas no diálogo com seus consumidores nas redes sociais on-line, 

possibilitando demonstrar se dialogam ou não com seus consumidores. Outra técnica de 

investigação utilizada em nossa pesquisa foi a entrevista focalizada. Nossa proposta inicial foi 

realizar entrevistas focalizadas com o estilista Ronaldo Fraga e com os responsáveis pelas 

marcas Abercrombie e Couro Fino. Contatos foram feitos com o estilista Ronaldo Fraga, com 

as marcas Abercrombie e Couro Fino via Facebook, e-mail e telefone, tendo apenas o retorno 

do estilista, mas também do designer Isais Zats, personagem de destaque no caso 

Abercrombie. Acreditamos que as entrevistas realizadas nos forneceram informações relativas 

às observações do responsável pela marca, ou mesmo o silêncio, por parte de duas delas, 

também nos proporcionou uma leitura sobre o caso. Assim, partimos para a análise no 

capítulo quatro, na qual cada caso foi separado e analisado, seguindo as categorias e 

subcategorias criadas.  

Até aqui, constatamos, pelos casos selecionados, que há um fluxo comunicacional 

multidirecional, onde o consumidor contemporâneo não está se portando apenas como um 

receptor; ele, agora, busca alternativas, opções e participa do processo comunicativo. 

Posiciona-se, aparentemente, como mídia capaz de, naturalmente, sem intromissões, falar 

sobre suas experiências, suas escolhas, seus desejos e suas insatisfações. Essa amplitude de 

suas expressões se faz presente pelo boca a boca nas redes sociais on-line, de onde emerge um 

novo fluxo comunicacional entre seus pares.  

No capítulo cinco, observamos a incidência de comentários nos primeiros sete dias 

em todos os casos, confirmando a rapidez com que outros temas podem despertar e disputar a 

atenção do consumidor, como, também, reafirmando que, nos primeiros dias, o assunto 

permanece em evidência. Notamos, igualmente, em todos os casos, um olhar fortemente 

negativo em relação à organização/marca e a presença de atos de ameaça, ou seja, falas 
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ofensivas, o descrédito, por vezes hostil, como assinalados já no século passado por Goffman 

(1967).  

Isso se torna ainda mais visível, posto que os grupos na conversação em rede não são 

necessariamente formados pelo estabelecimento de interações e laços mais fortes, 

confirmando, assim, os conflitos e a violência nos discursos. Mas verificamos, outrossim, em 

menor número, um olhar positivo sobre a marca. Entretanto, esse olhar positivo não 

impossibilitou o surgimento de ações contrárias à marca, seja pela publicação em outras redes 

sociais on-line, por veículos de comunicação como revistas, portais, entre outros, ou ações 

que saíram do espaço on-line e foram parar no off-line. Isso só reforça e constata que as redes 

sociais on-line são um novo espaço público, onde há discussões inflamadas, ofensivas, 

positivas ou negativas, mas que nos fazem tecer uma opinião, expressá-las e compartilhá-la, 

ou seja, torná-las públicas, propagando, dessa forma, a opinião do público. 

Entendemos, pelo cenário exposto, que há indícios de mudanças em relação à forma 

como esse consumidor contemporâneo se relaciona com seus pares e organizações/marcas, 

seja no Brasil ou fora dele, pois estamos conectados em uma sociedade em rede sem limites 

temporais e espaciais. 

Partindo da compreensão de uma sociedade contemporânea e em rede e da 

manifestação de seus consumidores nessa sociedade fragmentada e em constante movimento, 

observamos as múltiplas possibilidades de acesso e os meios interativos capazes de evidenciar 

suas relações pelas redes sociais on-line, possibilitando propagar a voz desse sujeito 

contemporâneo. Ao observar a opinion sharing materializada pela voz, expressões e opiniões, 

por meio das conversações nas redes sociais on-line e a propagação dessas vozes pela rede, 

mediante análises dos casos selecionados, podemos observar que a percepção que se tem da 

organização/marca pode ser modificada, tornando-a suscetível a impressões positivas ou 

negativas, mostrando que, ainda, as marcas não estão muito preparadas para dialogar com 

seus consumidores, valendo-se da cultura do massivo, pois apenas “estão inseridas” nas redes 

sociais on-line, mas não “estão ativas”. Utilizam as redes sociais on-line de forma incorreta, 

tratando-as como um mero espaço público, onde apenas se insere o conteúdo, mas não 

participa de forma dialógica. 

Esta tese também se justifica pela emergência de se mostrar que o discurso sobre o 

“relacionar” entre organizações/marcas e consumidor tem que ser além de transparente, em 

tempo real, e que o poder individual, transportado aqui pela fala de cada participante na rede, 

revela a opinião do público; assim, monitorar não quer dizer censurar, mas relacionar, 

participar e debater. 
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A finalização desta tese reflete os resultados alcançados pela confirmação dos 

pressupostos definidas no início da pesquisa, na qual a leitura do boca a boca on-line, agora 

presente nas redes sociais on-line, representou uma melhor compreensão do fluxo 

comunicacional presente nessa sociedade em rede, justificando um aprofundamento 

acadêmico e entendendo que, frente a essas manifestações, as organizações/marcas precisam 

estar presentes, e sua participação nas redes sociais on-line necessita ser realmente ativa e 

relacional. Os conteúdos extraídos sugerem também possibilidades de pesquisas futuras 

acerca dos resultados conquistados. 
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Capítulo I – O CONSUMIDOR NO CENÁRIO CONTEMPORÂNEO 
 

Este capítulo busca fazer uma leitura sobre a sociedade contemporânea, focando uma 

característica fundamental dessa sociedade: a inserção da tecnologia. Segundo Castells (2001, 

p. 50), “diferentemente de qualquer revolução, o cerne da transformação que estamos vivendo 

na revolução atual refere-se às tecnologias da informação, processamento e comunicação”. 

Em seguida, veremos quem é o sujeito pertencente a essa sociedade contemporânea e como 

este se relaciona, utilizando-se dos suportes tecnológicos, aqui vistos pelas redes sociais on-

line. 

Iniciamos nosso texto assumindo o termo ‘contemporâneo’ a partir das falas de 

Harvey (2002), Jameson (1996), Lyotard (1998) pontuando características, segundo eles, da 

‘pós-modernidade’como algo que não estava presente na modernidade. Ressaltamos que há 

concepções diversas e nem sempre claras, até mesmo por parte da academia, a respeito da 

terminologia ‘pós-modernidade’, ‘contemporaneidade’. Alguns autores, como Maffesoli 

(2010a), utilizam a terminologia “pós-modernidade”; já outros, como Lipovetsky (2007), 

sugerem a hipermodernidade ou mesmo a modernidade líquida, como vista por Bauman 

(2001); outros ainda utilizam o termo contemporaneidade. Assim, assumimos o conceito de 

contemporaneidade/contemporâneo para nos referirmos à sociedade e ao consumidor atual. 

Segundo Harvey (2002, p.65), há uma aceitação na pós-modernidade de alguns 

pontos inaceitáveis pela modernidade como o caótico, o fragmentário, o descontínuo e o 

efêmero. Na pós-modernidade vimos o surgimento de uma sociedade pós-industrial, onde o 

conhecimento é a principal força econômica, tornando-se um produto mercadológico.  

Podemos observar, no quadro 1, características pertencentes à pós-modernidade 

citadas por Harvey (2002), Lyotard (1998), Jameson (1996), Bauman (2001), Hall (2005), 

Maffesoli (2010a) e Lipovetsky (2007): 

 

Quadro 01 – Características da pós-modernidade. 
Autores Características da pós-modernidade 

Harvey 

Na arte o objeto acabado deixa de existir, acatando as mudanças constantes. 
Happenings e performances, tudo em movimento. 
Espaço e tempo – mais acelerado, suprimindo diferenças e fronteiras. 
Individualização mais presente, afastando a noção de coletividade, gerando 
transformações nas relações sociais. 
Flexibilização do trabalho. 
Profundidade em declínio, pois aflora a plasticidade e o espetáculo por meio da 
instantaneidade. 
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Os meios de comunicação de massa (TV) disseminando e transmitindo 
informação. 

Jameson 

Espaço e tempo – não há tempo e espaço demarcados. Dissolução de fronteiras 
relativas ao tempo e ao espaço. 
Produção da estética integrada à produção da mercadoria, transformando a 
cultura em produto/mercadoria. 
O coletivo é minado, emergindo o individualismo. 
Tecnologia eletrônica em massa e individual. 

 
Lyotard 

Linguagem – cada um pode recorrer a um conjunto de códigos distintos, 
obedecendo às suas diversas identidades ou fragmentos (trabalho, lazer, escolas 
etc.), formados por produtores e consumidores de diferentes tipos de 
conhecimento. 
Pluralismo das vozes. 
Conhecimento = pequenos relatos. 
Fragmentação e multiplicação de identidades. 
Coletivo desmorona e emerge a fluidez. 

Bauman 

Relações – superficialidade, ausência de regras e padrões estabelecidos. 
Reinvenção da identidade. 
Espaço e tempo – abolidos. 
Decadência do planejamento em longo prazo. 
Mobilidade e aceleração do ritmo de vida. 
Consumo personalizado de bens e serviços focando o presente e o prazer. 

Hall 
Mudanças sociais rápidas, constantes e permanentes. 
Mudança no tempo e espaço (desalojamento do sistema social). 
A descontinuidade/diferentes posições do sujeito/identidades. 

Maffesoli 
Identidade fragilizada/Identificações múltiplas. 
Pluralidade. 
O presente se instaura – o aqui e o agora. 
A emergência das redes/dos grupos/das comunidades emocionais/neotribalismo. 

Lipovetsky 
Perda das grandes religiões e dos grandes sistemas políticos. 
Destaque para o consumo, hedonismo e individualidade. 
Cultura do excesso. 
Efêmero= flexibilidade e fluidez. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Entre esses autores, há pontos que convergem, como a visão sobre espaço e tempo, o 

individualismo, a identidade fragmentada, a formação das redes, além do fascínio pelas novas 

possibilidades de informação e produção por meio da tecnologia que, na sociedade 

contemporânea, são ponto fundamental. 

Nosso recorte se dá pelas características referenciadas pelos autores mencionados 

anteriormente, focando a inclusão da tecnologia da comunicação na contemporaneidade, o 

que possibilita uma mudança nas relações sociais trazendo novas possibilidades de interação. 

Tudo se torna demasiadamente próximo e visível, excluindo a privacidade das pessoas, 

deixando uma linha tênue entre público e privado.  

A possibilidade de obter informações de forma rápida sobre uma marca, um produto, 

uma instituição (parceiros e concorrentes) ou um governo é destaque social e econômico. Isto 
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é possível pelas tecnologias da informação, processamento e comunicação que se tornam o 

cerne das transformações vividas pelo consumidor contemporâneo em uma sociedade 

conceituada por Castells (2001), como “sociedade de rede”2. Esse conceito não surge 

simplesmente devido à tecnologia, mas pelos imperativos de flexibilidade de negócios e de 

práticas sociais que, sem as tecnologias de informática, de rede e de comunicação, não seria 

possível: “A partir desse núcleo da nova economia, práticas de trabalho flexíveis tendem a se 

difundir por todo o mercado de trabalho, contribuindo para a nova forma de estrutura social 

que caracterizei sob o conceito de sociedade de rede” (CASTELLS, 2003a, p.82). 

Cada vez mais as pessoas estão organizadas em redes sociais, mas em redes sociais 

mediadas por computadores, que permitem um individualismo e uma comunicação híbrida em 

rede, seja on-line ou off-line com base em interesses, valores e afinidades: “Estamos na 

presença de uma nova noção de espaço, em que físico e virtual se influenciam um ao outro, 

lançando as bases para a emergência de novas formas de socialização, novos estilos de vida e 

novas formas de organização social” (CARDOSO, 1998, on-line). 

Para Castells (2003a), uma característica central da sociedade em rede é a 

transformação da área da comunicação. Segundo o autor, a comunicação constitui o espaço 

público, onde as mentes das pessoas recebem informação e elaboram seus pontos de vista 

através do processamento de sinais da sociedade no seu conjunto, não como indivíduos, mas 

como receptores coletivos de informação, mesmo a informação final sendo processada pelo 

indivíduo, obedecendo às suas próprias características pessoais. 
 

Com a difusão da sociedade em rede, e com a expansão das redes de novas 
tecnologias de comunicação, dá-se uma explosão de redes horizontais de 
comunicação, bastante independentes do negócio dos media e dos governos, 
o que permite a emergência daquilo a que chamei de comunicação de massa 
autocomandada. É comunicação de massa porque é difundida em toda a 
Internet, podendo potencialmente chegar a todo o planeta. É autocomandada 
porque geralmente é iniciada por indivíduos ou grupos, por eles próprios, 
sem a mediação do sistema de media. A comunicação entre computadores 
criou um novo sistema de redes de comunicação global e horizontal que, 
pela primeira vez na história, permite que as pessoas comuniquem umas com 
as outras sem utilizar os canais criados pelas Instituições da sociedade para a 
comunicação socializante. (CASTELLS; CARDOSO, 2005, p.23) 

 

Isto equivale ao êxito do indivíduo que, agora, reconstrói sua interação social com a 

ajuda de tecnologias da comunicação, pois, no espaço virtual, o consumidor contemporâneo 

                                                 
2 Castells (2001) define rede como um conjunto de nós interconectados. Redes são estruturas abertas capazes de 

expandir de forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, 
desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação.  
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realiza uma comunicação livre e é ele mesmo capaz de criar seu caminho na rede, produzindo 

e publicando sua própria informação, portanto, um sujeito oposto à passividade antes 

atribuída. 

Essa sociedade em rede tem seu alicerce nas tecnologias da comunicação que está 

ligada ao nosso cotidiano. Ela nos revela uma vivência social do falar, produzir, compartilhar 

por meio da conexão da Internet, diminuindo a distância e o tempo e propondo uma nova 

maneira de estar e participar dessa e nessa sociedade. 

Jameson (1996) não se posiciona contra ou favorável ao pós-modernismo e afirma 

que, ao fim dos anos 50 e começo dos anos 60, se buscam compreender os fenômenos 

culturais integrados à produção de mercadorias. “A própria cultura se tornou um produto, o 

mercado tornou-se seu próprio substituto, um produto igual a qualquer um dos itens que o 

constituem [...] o pós-modernismo é o consumo da própria produção de mercadoria como 

processo” (JAMESON, 1996, p. 14). 

O conhecimento é visto por Lyotard (1998) como uma importante força. Há 

“incredulidade diante das metanarrativas3”, as quais estavam presentes para formalizar uma 

história universal. Para Connor, Sobral e Gonçalves (1992, p.32), “há a perda terminal do 

poder das grandes narrativas de fornecer uma estrutura legitimadora ao trabalho científico”. 

Isso possibilita a formação de inúmeros jogos de linguagem, permitindo a composição de um 

ser individual, singular.  

Esse ser individual passa a se encontrar por conta própria. Para Bauman (2001, p. 

37), isso significa que “não conhecemos mais limites ao aperfeiçoamento além das limitações 

de nossos próprios dons herdados ou adquiridos, de nossos recursos, coragem, vontade e 

determinação”. Coloca em evidência a mentalidade da pós-modernidade que é a liberdade, a 

diversidade e a tolerância. 

 

Na pós-modernidade há um chamado estridente para apreciação das 
diferenças e contra as diferenças em termos de superioridade versus 
inferioridade. Sem eliminar as preferências, escritores pós-modernos 
defendem a tolerância, apreciação e respeito pelas diferenças. (FIRAT, 2005, 
p.216, tradução nossa)4 

 

                                                 
3 Desconfiança em relação às visões totalizantes da história, ou seja, aos discursos que propunham formar um 

consenso universal. 
4 “In posmodernity there is a clarion call for appreciation of difference and against framing difference in terms of 

superiority versus inferiority. Without eliminating preference, postmodern writers advocate tolerance, 
appreciation, and respect for difference”. 
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Esse individualismo é também citado por Bauman (2001), quando se refere às 

mudanças da modernidade para a pós-modernidade, quando os moldes e a solidez da 

modernidade são quebrados e transformados em um cenário social fragmentado e em 

constante fluxo. Para designar essa sociedade, o autor se utiliza da comparação entre líquidos 

e gases, onde a liquidez é espelhada na representação das nossas relações, hoje ausentes de 

regras e padrões.  

O indivíduo, conceituado como sujeito pós-moderno, mas aqui descrito como sujeito 

contemporâneo, é aquele que assume diversas identidades negociadas a cada instante. Firat 

(2005, p. 217), ao falar sobre a descentralização do sujeito e da fragmentação na vida 

moderna, afirma que temos experiências diferentes no trabalho, no lazer, na escola, sendo 

estas todas separadas, faltando um centro ou uma unidade. Estamos confrontados por uma 

multiplicidade de identidades que rompe com o passado estável das identidades. 

Segundo Hall (2005), essa identidade é definida historicamente e não 

biologicamente. O sujeito a utiliza de acordo com o sistema cultural que o rodeia.  

Mediante a velocidade e as possibilidades de assumir identidades variadas em curto 

espaço de tempo ou, ao mesmo tempo, em meio às relações fluidas e vorazes pela 

instantaneidade, está o consumidor contemporâneo que, em constante movimento, busca o 

novo, transformando suas relações de troca, “já que este consumidor equipado de suportes 

tecnológicos irá mostrar suas preferências individuais antes que qualquer outra coisa” 

(GALINDO, 2012c, p. 22). Esses suportes tecnológicos possibilitam ao consumidor 

mobilidade e poder de manifestar, sendo único, sem a necessidade de um mediador e ao 

mesmo tempo coletivo. Para Galindo (2012c), tal consumidor se converte de um participante 

passivo para um consumidor ativo. 

É este consumidor presente na sociedade contemporânea que, para Lipovetsky 

(2007), passa a ter múltiplas possibilidades de escolha e se permite construir o próprio espaço-

tempo. Assim, o autor também coloca que as relações do “mundo da mídia”, em função dessa 

relação dialógica entre consumidores, estão se modificando. 

Outros autores, como Maffesoli (2010a), Recuero (2011, 2012) e Cremades (2009), 

também dialogam sobre essa nossa realidade social e as características do consumidor 

contemporâneo que agora tem vez e voz. 

Para o sociólogo francês Michel Maffesoli, os tempos atuais pertencem à emoção e 

aos afetos públicos, isso favorecido pela horizontalidade promovida pelas novas tecnologias. 



30 
 

Observamos isto em entrevista5 concedida ao jornalista Fernando Eichemberg sobre seu 

ensaio “Homo eroticus — comunhões emocionais” ao descrever este “novo ser” 

contemporâneo. 

 

O ‘homo economicus’ encarnava os últimos séculos, centrados na produção 
e no crescimento econômico, na mercantilização das trocas, toda uma vida 
voltada para a acumulação do patrimônio. Já o indivíduo pós-moderno não 
se define por seu status social ou profissional, seu nível econômico e de 
formação, mas essencialmente por sua relação com o outro. É este 
relacionismo que constitui a característica essencial do ‘homo eroticus’: eu 
vivo e sinto pelo e graças ao outro. (EICHEMBERG, 2014, on-line) 

 

Essa relação é vista por Recuero (2012) nas redes sociais on-line por meio das 

conversações – prática focada nas trocas que acontecem entre esses consumidores 

contemporâneos, utilizando-se da tecnologia. Essas relações, muitas vezes, assíncronas, 

utilizam as redes sociais on-line como plataformas de conversação e interação uns com os 

outros, podendo nessas relações visualizar o que Cremades (2009) conceitua como 

“micropoder’, ou seja, a capacidade individual de se manifestar nas redes sociais on-line, 

resgatando sua voz e reconfigurando as instituições de poder. 

 

1. A sociedade contemporânea conectada 
  

Começamos nossa leitura pela sociedade moderna ou industrial, onde o aparecimento 

da modernidade se intensifica nos séculos XVII e XVIII e tem sua consolidação no final do 

século XIX.  

 

[...] o projeto da modernidade entrou em foco durante o século XVIII. Esse 
projeto equivalia a um extraordinário esforço intelectual dos pensadores 
iluministas ‘para desenvolver a ciência objetiva, a moralidade e as leis 
universais e a arte autônoma nos termos da própria lógica interna destas’. A 
ideia era usar um acúmulo de conhecimento gerado por muitas pessoas 
trabalhando livre e criativamente em busca da emancipação humana e do 
enriquecimento da vida diária. (HARVEY, 2002, p.23) 
 

 

                                                 
5Entrevista concedida ao jornalista do Jornal O Globo, quando o Professor de Sociologia na Sorbonne, diretor do 

Centro de Estudos sobre o Atual e o Cotidiano e do Centro de Pesquisas sobre o Imaginário (M.S.H.), Michel 
Maffesoli, veio ao Brasil, país que o sociólogo costuma definir como um “laboratório da pós-modernidade”. 
Em novembro de 2014, o pensador fez uma série de conferências no Brasil, explorando os temas 
contemporâneos caros às suas pesquisas do cotidiano da época pós-moderna, além da abertura do Seminário 
Internacional “Sociedade contemporânea: a imagem, o simbólico e o sensível”. 
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As mudanças eram evidentes nas esferas política, econômica, social e cultural, e 

impactavam diretamente na forma como vivíamos, trabalhávamos e nos relacionávamos.  

Iniciemos utilizando-nos da expressão ‘revolução industrial’, que nos traz as 

mudanças no trabalho industrial, substituindo o trabalho braçal pela força vinda com as 

máquinas, quando o trabalhador passou a vivenciar sua força de trabalho. O homem é visto 

como um ser forte e capaz, em que a razão predominava.  

O sujeito passa a ser o grande mestre de obras, já que a divindade não garante mais o 

agir humano. Cada indivíduo é responsável pelo progresso ou não de sua vida. É neste 

momento que o ‘peso’ dos Iluministas é suportado pela crença à razão. Vivia-se sob a 

promessa de uma vida livre, segura e equilibrada, voltada para o progresso. 

O homem moderno tinha seu interesse próprio ligado à coletividade, cuja estrutura 

produtiva se ligava à padronização, ao massivo. 

Assim, no século XIX, impulsionada por inovações tecnológicas, nascia uma 

Revolução Industrial direcionada pelo desenvolvimento da indústria química, da descoberta 

da eletricidade, do surgimento e do avanço dos meios de transporte e comunicação. Passamos 

a caminhar sobre rodas com a chegada das estradas de ferro. Damos os primeiros passos para 

encurtar as distâncias, e o contato entre as pessoas e as localidades se tornaria mais próximo.  

 
A expansão da rede de estradas de ferro, acompanhada do advento do 
telégrafo, do desenvolvimento da navegação a vapor [...] dos primórdios da 
comunicação pelo rádio e da viagem com bicicletas e automóveis no final do 
século, mudou o sentido do tempo e do espaço de maneiras radicais. 
(HARVEY, 2002, p.240) 

 

Tínhamos uma “modernidade pesada”, segundo Bauman (2001), obcecada pelo 

volume, cujo tamanho é poder e volume é sucesso. 

 

Essa foi a era do hardware, a época das máquinas pesadas e cada vez mais 
desajeitadas, dos muros das fábricas cada vez mais longos guardando 
fábricas cada vez maiores que ingerem equipes cada vez maiores, das 
poderosas locomotivas e dos gigantescos transatlânticos [...] a modernidade 
pesada foi a era da conquista territorial. (BAUMAN, 2001, p.133) 

 

Buscaram-se maior lucro, a especialização da mão de obra, a produção em série. Para 

Havey (2002, p. 240), novos sistemas de crédito e novas formas corporativas de organização e 
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distribuição6, juntamente com as inovações técnicas e organizacionais no nível da produção7 

ajudaram a solidificação do mercado de massa.  

Vale ressaltar que, segundo Harvey (2002), a destruição criativa era uma condição 

essencial da modernidade, o que cabia ao artista como indivíduo uma função heroica. 

 

A mercadificação e comercialização de um mercado de produtos culturais 
durante o século XIX (e o concomitante declínio do patronato aristocrático, 
estatal ou institucional) forçaram os produtores culturais a seguir uma forma 
de competição de mercado que viria a reforçar processos de ‘destruição 
criativa’ no interior do próprio campo estético. (HARVEY, 2002, p.31) 

  

Podemos citar a Escola de Frankfurt pelo olhar de um de seus representantes, 

Benjamim, e sua “arte áurica”, capaz de produzir um objeto cultural original, mas que agora 

presencia a chegada da indústria cultural, vista antes, mas com ênfase após a Segunda Guerra 

mundial.  Para Harvey (2002), o modernismo surgido antes da Primeira Guerra Mundial era 

mais uma reação às novas condições de produção (máquinas, fábricas e urbanização), de 

circulação (transporte e comunicação) e de consumo (mercado massivo, publicidade e moda) 

do que pioneiro nessas mudanças.  

Tem-se que levar em conta que se buscaram, também, meios de absorver, codificar e 

refletir sobre essas mudanças de forma a modificá-las e sustentá-las, combinando o poder da 

tradição e a praticidade proporcionada pela modernidade. Essas questões colocaram o 

modernismo como algo complexo e, ao mesmo tempo, contraditório, o que ocasionou tensões, 

cuja visão única de que o mundo poderia ser controlado e organizado de forma racional, 

começa a ruir. 

Ruptura e negação são palavras que refletem o que se observa em um novo período, 

a negação do que havia, mas conservando algo desse “antes”. É interessante observarmos o 

uso do prefixo “pós” como significância daquilo que vem depois, buscando deixar claro o 

corte ou a ruptura com o moderno, segundo Taschner (1999, p.8). Surge, então, a Idade Pós-

Moderna, “pontuada pela diversão, enquanto a Idade Moderna foi caracterizada pela 

produtividade. [...] A era pós-moderna é mais suave, mais leve, e ligada a sentimentos e 

atitudes” (RIFKIN, 2001, p. 160). 

Para Lyotard (1998), a sociedade pós-moderna está ligada ao surgimento de uma 

sociedade pós-industrial, quando o conhecimento é a principal força econômica e o saber 

modifica a estrutura social. 

                                                 
6 Nesse momento, o autor se refere às grandes lojas de departamento. 
7 Aqui o autor faz referência à fragmentação e especialização da mão de obra. 
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Segundo Pechula (2007, p.211), a pós-modernidade aparece como a substituição de 

conceitos, métodos e valores. Na esfera econômica, a industrialização é substituída pela 

informatização (produção toyotista de base informatizada, pluralizada, globalizada). No 

âmbito político, ocorre o fim da centralização do poder nas mãos dos grandes partidos e 

instituições. As organizações micrológicas são privilegiadas. O conceito de Estado perde o 

valor moral e a questão da cidadania e do respeito coletivo é reconceituada, em função de 

valores individuais e restritivos. Nas esferas da arte e cultura, as mudanças são mais radicais 

ainda: “Há um fascínio pela paisagem degradada do brega e do Kitsch” (JAMESON, 1996, 

p.28). Ocorre a hipervalorização do vídeo (especialmente da TV), que é responsável pelo 

consumo da maior parte das informações pasteurizadas e seriadas. 

Antes, era a padronização das mercadorias e a especialização do trabalho; agora, a 

flexibilização do trabalho e a intelectualização, em que o autor aponta o conhecimento como 

produto mercadológico, tornando-se base de venda e troca, caracterizando poder na sociedade 

pós-industrial, além da desestruturalização do tempo e do espaço.  

A quebra da barreira espacial e, consequentemente, temporal, é claramente observada 

por Bauman (2001) quando este caracteriza a pós-modernidade pela não solidez, utilizando-se 

da “fluidez” ou “liquidez” como metáforas para captar este período. 
 

Os fluídos, por assim dizer, não fixam o espaço nem prendem o tempo. 
Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o 
impacto e, portanto, diminuem a significação do tempo (resistem 
efetivamente a seu fluxo ou o tornam irrelevante), os fluídos não se atêm 
muito a qualquer forma e estão constantemente prontos (e propensos) a 
mudá-la. (BAUMAN, 2001, p.8) 

 

O autor complementa ao afirmar que o “curto prazo” substituiu o “longo prazo” e fez 

da instantaneidade o seu último ideal: “Se a modernidade sólida punha a duração eterna como 

principal motivo e princípio da ação, a modernidade fluída não tem função para a duração 

eterna” (BAUMAN, 2001, p.145). Velocidade, e não duração, é o que importa. O aqui e 

agora, a vivência do presente é peça chave nessa sociedade.  

 

[...] de mãos dadas com esta inversão de tempo que faz com que o que 
importa não seja mais a História linear, mas as histórias humanas, a que 
podemos chamar de “einsteinização” do tempo. Isto significa que o tempo se 
contrai em espaço. Em suma, o que vai predominar é efetivamente um 
presenteque eu vivo com os outros num determinado lugar. Qualquer queseja 
a maneira de o nomear, um tal “presentismo” vai contaminar as 
representações e aspráticas sociais, em especial juvenis. É um carpe diem, de 
antiga memória, que traduz bem o hedonismo difuso. O gozo já não é adiado 
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para alguns hipotéticos “dias melhores”, já não é esperado num paraíso que 
deve advir, mas é efetivamente vivido, tanto quanto possível, no presente. 
(MAFFESOLI, 2010a, p. 23) 

 

Isso também nos remete às revoluções comunicativas descritas por Gontijo (2004), 

em que, em cada uma delas, podia ser visto a introdução de novos meios de comunicação 

capazes de alcançar um público cada vez maior e um período de tempo cada vez menor. 

 

O desenvolvimento econômico e social está cada vez mais interligado à capacidade 

de gerar, produzir e transformar informações em conhecimento aplicável capaz de organizar, 

guardar e distribuir informações. Que a informação e o conhecimento foram elementos 

essenciais no crescimento econômico, isto é fato. Agora, a inserção da tecnologia da 

comunicação e sua evolução possibilitam que a própria informação se torne o produto do 

processo produtivo.  

Tudo isto tem como fator principal a inserção da tecnologia: “A tecnologia é a 

sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas 

tecnológicas” (CASTELLS, 2003a, p. 25). Para Di Felice (2008, p.22), na 

contemporaneidade, a humanidade enfrenta uma revolução comunicativa, implementada pelas 

tecnologias digitais, o que para ele, em uma concepção histórica, constituiria a quarta 

revolução que, como as outras, estaria ocasionando importantes transformações nas relações 

sociais.  

 

Além da expansão do elemento comunicativo, que passará a permitir o 
alcance das informações a um público ilimitado e a transmissão em tempo 
real de uma quantidade infinita de mensagens, é o próprio processo e o 
próprio significado do ato de comunicar a serem radicalmente 
transformados. (DI FELICE, 2008, p. 23) 

 

Para outros autores como Jameson (1996), as vastas mudanças nas tecnologias de 

comunicação, no trabalho e comércio transformaram “a vida em um palco e toda a 

experiência em uma simulação” (RIFKIN, 2001, p.160). 

A noção de tempo e espaço foi se reconfigurando, e a vivência substituída pela 

aparência, a realidade pela virtualidade e a palavra pela imagem, que passam a desempenhar 

uma grande importância na vida social e no imaginário dos indivíduos contemporâneos. A 

tecnologia passa a se figurar pela informática, pela robótica acelerando e diversificando as 

relações, segundo Ianni (2003). 
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Para Castells (2001, p.58), foi somente na década de 1970 que as tecnologias da 

informação se difundiram amplamente, mesmo tendo as tecnologias da informação, com base 

em microeletrônica, já terem sido observadas antes de 1940. Tecnologia referida por Castells 

(2001), que se materializa também na figura do computador, evidenciando uma nova 

sociedade capitalista e informacional emergente do processo de transformação. 

Desde a metade do século passado, observam-se as mudanças no transporte, nas 

estruturas governamentais, nos meios de comunicação, na forma de produção e consumo de 

bens e serviços. Mais evidente, ainda, fica a tecnologia da comunicação quando, em meados 

da década de 1980, vemos os computadores atuando em rede e com uma mobilidade cada vez 

maior trazida pelos computadores portáteis, transformando as formas de se relacionar. Para 

Lévy (1999), é na década de 1980 que, junto com a internet, surgem a interconexão entre 

computadores, a computação pessoal, as comunidades virtuais e a convergência da mídia 

digital8. A Internet com fins não comerciais começa a se desenvolver por volta da década de 

1990, quando provedores de acesso on-line surgem permitindo aos usuários domésticos 

utilizá-la.  

 

Em meados de 1990, a Internet estava privatizada e dotada de uma 
arquitetura técnica aberta, que permitia a interconexão de todas as redes de 
computadores em qualquer lugar do mundo; a www podia então funcionar 
com software adequado, e vários navegadores de uso fácil estavam à 
disposição do público. Embora a Internet tivesse começado na mente dos 
cientistas da computação no início da década de 1960, uma rede de 
comunicações por computador tivesse sido formada em 1969, e 
comunidades dispersas de computação reunindo cientistas e hackers 
tivessem brotado desde o final de 1970, para a maioria das pessoas, para os 
empresários e para a sociedade em geral, foi em 1995 que ela nasceu. 
(CASTELLS, 2003a, p.19) 

 

Mas para Castells (2003a), é no final do século XX que a Internet, antes apenas usual 

no mundo dos cientistas computacionais, hackers e comunidades contraculturais, alavanca a 

transição para uma nova forma de sociedade – a sociedade em rede. Para ele, os usos da 

Internet ainda são, esmagadoramente, instrumentais e ligados ao trabalho, à família e à vida 

cotidiana. 

 
A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje o 
que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia ser 
equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão de 

                                                 
8 Por convergência, referimo-ns ao conceito de Jenkins (2009, p.29), ao afirmar que “convergência é o fluxo de 

conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia”. 
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sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 
atividade humana. Ademais, à medida que novas tecnologias de geração e 
distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação 
como os fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet 
passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da 
Informação: a rede. (CASTELLS, 2003a, p.7) 

 

Mesmo as redes, sendo práticas humanísticas antigas, se transformaram em redes 

ligadas pela Internet, permitindo flexibilidade e, ao mesmo tempo, complexidade, e expressão 

individualizada em uma comunicação global e horizontal. Para Castells (2003b, p.377), a 

tecnologia digital permitiu a compactação de todos os tipos de mensagens, estruturando uma 

rede capaz de comunicar todas as espécies de símbolos sem o uso de centros de controle, em 

que a universalidade da linguagem digital criou condições tecnológicas para a comunicação 

horizontal global.  
 

A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus 
usuários: diz respeito também à qualidade do uso. Atividades econômicas, 
sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo 
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de 
computadores. (CASTELLS, 2003a, p.8) 

 

A ciência é quantificada em bits de informação, e a vida passa para o ciberespaço. 

Esse ciberespaço “significa não apenas uma estrutura material de comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informação que ele abriga, assim como os seres humanos que 

navegam e alimentam esse universo” (LÉVY, 1999, p.17). 

Com o advento da Internet e ‘colocados’ neste ciberespaço, comunicamo-nos 

auxiliados pelos computadores que, a cada década, aumentam sua capacidade de memória, 

processamentos, compartilhamento e interação de dados. Essas interações transformaram 

nosso modo de pensar, produzir, consumir, comunicar, enfim viver. 

 
O alfabeto foi explosivo; a eletricidade é implosiva. O alfabeto dividiu o 
conhecimento da biblioteca. A internet, ao contrário, reuniu toda a 
informação antes separada. A internet representa o oposto da biblioteca. É 
implosiva também no sentido de que comprime tempo e distância. Tal 
aceleração libera uma grande quantidade de energia. O mundo implode. 
Aproxima âmbitos extremamente diversos, de um ponto de vista ideológico, 
econômico e tecnológico, e procura integrá-los muito rapidamente. Não falo 
de uma espécie de choque entre civilizações, mas de um brusco encontro de 
modos totalmente diferentes de conceber o mundo e entender os valores [...]. 
(DE KERCKHOVE, 2008, p.138) 
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Nosso relacionar foi sendo redimensionado ao longo do tempo. Para Briggs e Burke 

(2006), na análise das tecnologias comunicativas, a introdução das tecnologias da 

comunicação na sociedade acarretou transformações qualitativas nas relações sociais, no 

acesso às informações e nas formas de ‘olhar’ o mundo. Segundo Gontijo (2004, p. 432), mais 

do que mudanças tecnológicas, estamos assistindo a profundas transformações nos processos 

de escrever e ler, de falar e de ouvir, de produzir e receber informações e, em última análise, 

de pensar. 

Segundo Di Felice (2008, p.21), a humanidade passou por três grandes revoluções 

comunicativas, sendo a primeira com o surgimento da escrita no século V a.C, no Oriente, a 

segunda no século XV, na Europa, com a invenção dos caracteres móveis e pela prensa de 

Gutenberg e, por fim, no Ocidente, com a cultura de massa e a veiculação das mensagens por 

meios de comunicação eletrônicos. Do relacionar face-a-face passamos para o relacionamento 

mediado pelas mídias de massa, o que proporcionou uma maneira diferente de mediação 

social. Olhamos para a invenção de Gutenberg e entendemos que a comunicação oral, os 

manuscritos e a impressa coexistiram e se integraram, facilitando o acúmulo de 

conhecimento, a difusão das descobertas e se tornaram cada vez mais importantes em nossa 

vida diária. O autor complementa com a quarta revolução, como sendo a da tecnologia digital, 

a qual “estaria ocasionando importantes transformações no interior dos distintos aspectos do 

convívio humano” (DI FELICE, 2008, p.22).  

Para Wolton (2006), as antigas barreiras do tempo/espaço foram abolidas graças às 

novas tecnologias digitais e à rápida globalização da economia mundial, firmando as 

transformações na esfera da comunicação que representam a mais importante revolução dos 

últimos 50 anos da história da humanidade. A visão do autor é que há um fluxo crescente de 

emissores, mensagens e receptores que se conectam cada vez mais rapidamente e de lugares 

cada vez mais distantes entre si. 

Santaella e Lemos (2010, p.16), apoiando-se no conceito de sociedade em rede 

extraídos da obra de Castells (2001), definem algumas características próprias dessa 

sociedade como: a globalização de atividades estrategicamente decisivas na economia, a 

forma de organização em rede, a instabilidade do trabalho e a individualização, a cultura da 

virtualidade real, um interconectado e diversificado sistema de mídia, a transformação das 

condições materiais da vida, do espaço e do tempo. O tempo passou a ser concebido pelo 

tempo de virtualização, ou seja, pela velocidade do fluxo de informação; já o espaço tem seu 

‘território’ encurtado ou não por essa velocidade. 
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O espaço virtual da internet utiliza um tempo global determinado pela 
velocidade dos fluxos de informação. Conforme aumenta a capacidade de 
transporte de dados e a velocidade de tráfego da rede, a relação espaço-
tempo vai sendo encurtada no “território” virtual. Os povos contemporâneos 
que não dominarem os novos conhecimentos e o meio técnico-científico-
informacional estarão inevitavelmente condenados “ao tempo lento dos 
pobres”. (MAGNONI, 2012, p.53) 

 

Mas é sobre as transformações tecnológicas que Castells (2001) se debruça, 

substituindo as formações estáveis de lugar, identidade e nação por estruturas flexíveis com 

uma cultura de experiências e interesses no lugar das obrigações. 

Os efeitos da inserção da tecnologia nesta sociedade são citados por Castells (2001, 

p. 78) como um dos aspectos dessa sociedade pós-moderna, pois a “informação é parte 

integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e 

coletiva são diretamente moldados pelo novo meio tecnológico”. Para Castells (2001), a 

informação sempre houve, a diferença é que agora a informação é fator central para a 

produtividade econômica nessa sociedade em rede, graças à tecnologia da comunicação. 

Embora a propriedade seja importante, estar em conexão ou conectado no 

ciberespaço é mais importante. “As novas redes de comunicações digitais globais, por serem 

tão abrangentes, têm o efeito de criar um novo espaço social, uma segunda esfera terrestre 

acima da Mãe Terra, suspensa no éter do ciberespaço” (RIFKIN, 2001, p.11). Para Giddens 

(1990, p.6 – tradução nossa)9, “à medida que áreas diferentes do globo são postas em 

interconexão umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a 

superfície da terra”. Vale ressaltar que estar conectado e ter competência para gerenciar as 

informações, nessa sociedade, também simbolizam poder. 

 

A apropriação da capacidade de interconexão por redes de todos os tipos 
levou à formação de comunidades on-line que reinventaram a sociedade e, 
nesse processo, expandiram espetacularmente a interconexão de 
computadores, em seu alcance e em seus usos. (CASTELLS, 2003a, p.53) 

 

Essa interconexão modificou os sistemas políticos e econômicos, a relação de 

trabalho e as relações sociais. Novas configurações territoriais, segundo Castells (2003a, 

p.170), surgem “dos processos simultâneos de concentração, descentralização e conexão 

espaciais, incessantemente elaborados pela geometria variável dos fluxos de informação 

                                                 
9 As different areas of the globe are drawn into interconnection with one another, waves of social transformation 
crash across virtually the whole of the earth's surface. 
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global”. Esse fato reforçou o conceito de globalização10, já que nossa relação de tempo e 

espaço se alterou, e “essas novas características temporais e espaciais, que resultam na 

compressão de distâncias e de escalas temporais, estão entre os aspectos mais importantes da 

globalização [...]” (HALL, 2005, p.67). Para o autor, desde 1970, tanto o alcance quanto o 

ritmo da integração global aumentaram, acelerando os fluxos11 e os laços entre as nações, 

além do que, com a globalização, há também um reforço às identidades parciais e às 

características locais. 

Mas não podemos esquecer que, neste ‘universo globalizado’, mesmo que parecendo 

contraditório, há diferenças a serem observadas. Não podemos afirmar que o mundo, em 

função dos processos tecnológicos e da relação tempo-espaço, se tornou um espaço único de 

modelo social. 
 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 
pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades 
se tornam desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e 
tradições específicos e parecem “flutuar livremente”. Somos confrontados 
por uma gama de diferentes identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou 
melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais parece 
possível fazer uma escolha. (HALL, 2005, p.75) 

 

Nesse cenário, segundo Hall (2005), novas identidades12 surgem e criam o que ele 

chama de “identidades partilhadas”, fruto dos fluxos culturais entre as nações, produzindo 

consumidores para os mesmos bens, clientes para os mesmos serviços, públicos para as 

mesmas mensagens, estando essas pessoas distantes no espaço e tempo, mas tornando-as 

pertencentes a um grupo específico ou a vários grupos diferenciados. 

Isso também demonstra a ascensão do individualismo, característica dessa sociedade 

em rede que – mais uma vez reforçamos – está construída em torno de fluxo de informação, 

de tecnologia e de interação, em que os indivíduos se agrupam em função de suas 

especificidades, ou seja, de suas preferências, interesses, afinidades e valores. “As pessoas 

organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou 

acreditam que são” (CASTELLS, 2001, p.23).  
                                                 
10 O conceito de globalização é utilizado por Anthony McGrew (2001) como processos, atuantes numa escala 

global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas 
combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais interconectado. 

11 Castells (2001) entende fluxos como sequências de trocas e interações finalizadas, repetitivas e programáveis 
entre posições físicamente separadas exercidas por atores sociais nas estruturas econômicas, políticas e 
simbólicas da sociedade. 

12 Por identidade utilizamos Castells (2001, p. 39), o qual a define como processo pelo qual um ator se reconhece 
e constrói um significado com base em um tributo cultural ou um conjunto deles. 
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Segundo Terra (2010, p.23), “as redes ganharam vida energizada pela Internet e os 

valores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se supremos”.  

A sociedade em rede é entendida, tendo como base a fala dos autores vistos, como 

uma sociedade globalizada que faz uso da informação, do conhecimento e da tecnologia, o 

que acarreta mudanças nas relações sociais e nos processos comunicacionais. Assim, com a 

tecnologia da comunicação cada vez mais inovadora, são os usuários os principais produtores 

da tecnologia, adaptando-as aos seus usos e valores. Podemos dizer que hoje vivemos a 

interconexão de expressões individualizadas no coletivo das redes sociais on-line. 

Seja utilizando os termos “sociedade pós-moderna”, “era da informação”, “sociedade 

da informação”, “sociedade líquida” ou “contemporânea”, o fato é que nossas relações sociais 

saíram da “Galáxia de Gutenberg” para a “Galáxia da Internet”, que, pela primeira vez, 

permite a comunicação de um com muitos e de muitos com muitos, num momento definido 

pelo usuário e em escala global. 

 

2. Consumidor contemporâneo: o selfrelacional 

 

Vale destacar que a inserção da tecnologia da comunicação na sociedade 

contemporânea, embora ajudasse a alterar o cenário das comunicações, alterou também a 

formação do indivíduo social e suas relações. Iniciamos, então, esta produção textual, 

abordando a construção da identidade do sujeito contemporâneo e, posteriormente, suas 

relações em uma sociedade em rede. 

Nessa sociedade contemporânea liquefeita, coloca-se o fim ao sujeito, até então, 

unificado. Para Rifkin (2001, p.10), as pessoas do século XXI são como nódulos inseridos em 

uma rede de interesses compartilhados à medida que se veem como agentes autônomos. 

“Paradoxalmente, a ‘individualidade’ se refere ao ‘espírito de grupo’ e precisa ser imposta por 

um conjunto. Ser um indivíduo significa ser ‘igual’ a todos no grupo – na verdade, idêntico 

aos demais” (BAUMAN, 2009, p.26). Para o mesmo autor, hoje em dia, a palavra 

‘individualidade’ significa autonomia da pessoa, que também é percebida simultaneamente 

como direito e dever, além de autenticidade e do ‘eu’ em destaque. 

O sujeito contemporâneo não possui uma identidade fixa; ela se reconfigura 

constantemente. São fragmentadas e abertas ou, como afirma Hall (2005), flutuantes. É 

fantasiosa a concepção de uma identidade completa, segura e coerente. Para Bauman (2009, 

p.47), a liberdade das pessoas em busca da identidade é parecida como a de um ciclista, onde 

a penalidade por não pedalar é cair e a necessidade de continuar é um destino sem escolha. 
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As identidades estão sendo sempre construídas e reconstruídas de acordo com as 

práticas em que os sujeitos sociais se inserem. Um indivíduo pode apresentar inúmeras 

identidades, ou seja, múltiplas identidades. Para Castells (2003b, p.2-3), entende-se por 

identidade a fonte de significado e experiência de um povo: “No que diz respeito aos atores 

sociais, entendo por identidades o processo de construção do significado com base num 

atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados”. 

Para Hall (2005), o próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos 

em nossas identidades culturais, tornou-se provisório, variável e problemático. Para o mesmo 

autor, a identidade torna-se uma “celebração móvel”, já que somos representados nos sistemas 

culturais que nos rodeiam. 

 
O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de 
nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 
(HALL, 2005, p.15) 

 

O sujeito contemporâneo, mesmo adotando várias identidades, sempre busca sua 

identidade nesse universo híbrido culturalmente, já que se destruíram suas referências de 

mundo e de localização.  

Como vimos, há uma crise do sujeito em uma sociedade que, a todo tempo, dissolve 

suas referências culturais e sociais. Essa é, segundo Hall (2005, p.14), a principal distinção 

entre a sociedade tradicional e a sociedade moderna. Mas isso também faz gerar diferenças, 

sendo estas capazes de produzir “diferentes ‘posições do sujeito’ – isto é, identidades – para 

os indivíduos” (HALL, 2005, p.17). Passamos a ver a identidade sendo constituída a partir do 

olhar do outro, ou seja, ao longo do tempo por meio de nossas relações e pelo meio onde 

estamos inseridos. 

 
A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de 
nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a 
partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a 
‘identidade’ e construído biografias que tecem as diferentes partes de nosso 
eu divididas em uma unidade [...]. (HALL, 2005, p.39) 

 

Essa construção da identidade passa também pela nossa pertença cultural, como Hall 

(2005, p.50) comenta ao discorrer sobre a cultura nacional, quando afirma que “a cultura 

nacional é um discurso – um modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 
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nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos”. Ao construirmos sentidos sobre 

a “nação”, com os quais nos identificamos, construímos assim a identidade, já que a ‘nação’ é 

uma comunidade simbólica. É importante ressaltar que, para o mesmo autor, as nações 

modernas são, todas, híbridas culturalmente.  

 
A identidade, do ponto de vista sociológico, é apenas um estado de coisas 
relativo e flutuante. Com grande acuidade, Weber13 observa que, segundo as 
situações e a ênfase em tal ou tal valor, a relação consigo mesmo, a relação 
com o outro, ou a relação com o meio ambiente podem ser modificadas. Fica 
entendido que a “identidade” diz respeito tanto ao indivíduo quanto ao 
agrupamento no qual este se situa: é na medida em que existe uma 
identidade individual que vamos encontrar uma identidade nacional. 
(MAFFESOLI, 2010b, p.117) 

 

Dizemos que as culturas nacionais contribuem para “costurar” as diferenças na 

composição das identidades. São essas diferenças que possibilitam às pessoas o pertencimento 

a um grupo determinado. Castells (2001) corrobora ao afirmar que as simbologias compõem 

as culturas e as identidades dos grupos. 

O importante é ressaltar que essas identidades são partilhadas pelos sujeitos na 

sociedade contemporânea, e a ideia de pertencimento reflete o respeito e a tolerância que se 

devem ter com as diferenças. Segundo Galindo (2012b), a perda de controle e referências, 

citadas e aqui referidas por vários autores, incorre em novo conviver frente às diferenças.  

 
Essa perda de ancoragens amplia-se diante da constatação da inevitável 
fragmentação, descentralização e a tolerância diante das diferenças e da 
multiplicidade. Certamente a fragmentação é uma condição dessa sociedade 
contemporânea, cujos atores sociais vivenciam experiências desconectadas, 
ou desarticuladas em sua cotidianidade. (GALINDO, 2012b, p.79) 

 

Para Firat e Christensen (2005, p.216), há uma erosão do ponto de referência 

universal, o que privilegia formas alternativas de estilos, gêneros e visão de mundo, 

chamando para a apreciação das diferenças. 

 

Antes que convergindo em direção a um modo único de ser e viver que é 
considerado o melhor, como previsto pelo projeto da modernidade, a pós-
modernidade permite reconhecer que várias comunidades terão preferências 
por diferentes formas de ser e viver, e que estas preferências provavelmente 

                                                 
13 Neste texto, o autor referencia Max Weber. 
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seriam formadas pela multiplicidade de objetivos e valores. (FIRAT; 
CHRISTENSEN, 2005, p.216, tradução nossa)14 

 

Esse sujeito fragmentado e possuidor de identidades múltiplas, que representa vários 

papéis, torna-se um sujeito complexo que, em alguns momentos, traduz suas particularidades 

e especificações, sendo assim único, mas, em outros, é motivado pelas suas influências 

relacionais.  

Assim o self do sujeito, ou seja, a condição consciente e reflexiva de si, é construído 

por meio de suas interações e mediações em um espaço coletivo, diria que em uma ação 

comunicativa-participante.  

Hoje, temos um self orientado para o presente que se atualiza constantemente, “o 

novo self é mais provavelmente considerado como uma história que se desenrola 

continuamente, sendo atualizada e reeditada” (RIFKIN, 2001, p.165). 

 
O sujeito pós-moderno e tecnossocial15 tem vivenciado um novo habitar na 
contemporaneidade, uma nova dimensão do relacionar-se com os diversos 
ambientes e seria impossível separarmos isso do aporte tecnológico que, sem 
dúvida, estende, amplifica e potencializa o poder de nossas mentes, nossas 
percepções e nossa produção de sentidos. (GALINDO, 2013, p.63) 

 

Esse ‘amplificar’ nos faz exteriorizar nosso ‘eu’ nas redes relacionais em qualquer 

tempo e local, e a Internet, com a ajuda do computador, contribui para uma nova consciência 

relacional. “No novo mundo de computadores, hipertexto, links e redes, a ideia do século XIX 

do self como uma ilha um ser autônomo, sólido e limitado como os livros impressos e bens 

materiais comprados e vendidos no mercado industrial – sucumbe a um self relacional” 

(RIFKIN, 2001, p.170).  

Os pensamentos de Galindo (2013) e Kerckhove (2009) se encontram ao afirmarem 

o surgimento de um novo “eu” nesse universo conectado e compartilhado, onde, segundo 

Kerckhove (2009), o eu on-line não se apoia no tempo, no espaço ou em nenhum corpo. Esse 

“eu” é formado por suas relações, hoje, primeiramente no universo on-line ou virtual e, 

depois, no espaço real.  

 

                                                 
14“Rather than converging towards a single mode of being or living that is demend to be the best, as envisioned 

by the project of modernity, postmodernity allows for the recognition that various communities will have 
preferences for different ways of being and living, and that these preferences most likely will be shaped by a 
multiplicity of goals and values” (FIRAT; CHRISTENSEN, 2005, p.216). 

15 O conceito de sujeito tecno-social atribuído por Galindo (2013) se refere ao sujeito inserido no espaço 
tecnológico onde há a troca reciproca entre o homem e a máquina; e onde novas soluções surgem para viabilizar 
ou potencializar as ações do sujeito social, gerando uma interdependência. 
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Nesse mundo pós-moderno formado de redes e de relacionamentos 
transformados em commodities, onde as fronteiras são apagadas e a atividade 
é cada vez mais conectada, a velha consciência autocontida, autônoma, está 
se tornando lentamente um anacronismo. Em seu lugar está uma nova pessoa 
que mais se parece a um nó operando em uma infinidade de 
relacionamentos. (RIFKIN, 2001, p.172) 

 

Sabemos que “o aspecto da individualidade é que configura o sentido e a percepção 

de nossas ações, porém, ele se baseia nas interações do indivíduo, através das ações do ‘eu’ e 

inevitavelmente regida pelo que nós construímos socialmente” (GALINDO, 2013, p.21). 

Assim, dizemos que as tecnologias da comunicação têm proporcionado o manifestar e o 

relacionar desse ‘eu’ em tempo real e em qualquer parte do planeta em uma nova visão de 

tempo e espaço, atuante em diversas redes sociais on-line. 

Nosso comunicar on-line foi visto por Castells (2003a) como  

 

culminação de um processo histórico de desvinculação entre localidade e 
socialidade na formação da comunidade: novos padrões, seletivos, de 
relações sociais substituem as formas de interação humanas territorialmente 
limitadas. (CASTELLS, 2003a, p.98) 
 
 

Nesse novo ambiente de compartilhamentos, os indivíduos se relacionam, criam, 

aprendem e propagam conhecimento compondo novos espaços socioculturais. Capra (2008, 

p.23) afirma que a cultura então emerge da rede de comunicações entre indivíduos e, assim 

que emerge, produz restrições às suas ações. Em outras palavras, segundo o autor, 

 
[...] as regras de comportamento restringem as ações dos indivíduos, são 
produzidas e continuamente reforçadas pela própria rede de comunicações. 
A rede social também produz um corpo de conhecimento compartilhado – 
incluindo informações, ideias e habilidades – que dá forma ao modo singular 
de vida cultural em complemento a esses valores e crenças. Além disso, os 
valores e as crenças da cultura também afetam o corpo do conhecimento. 
Eles constituem parte das lentes através das quais vemos o mundo. (CAPRA, 
2008, p.23-24). 

 

Para Marcuschi (2005, p.13), na atual sociedade, vemos a internet como um 

protótipo de novas formas de comportamento comunicativo, já que a internet permite que as 

pessoas obtenham apoio umas das outras. Observamos que a tendência dominante na 

evolução das relações sociais em nossas sociedades é a promoção do individualismo. Castells 

(2003a) cita vários outros autores como Giddens, Putman, Wellman, Beck e Carnoy, ao 

enfatizar o surgimento de um sistema de relações sociais centrado no indivíduo. “O novo 
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padrão de sociabilidade em nossas sociedades é caracterizado pelo individualismo em rede” 

(CASTELLS, 2003a, p.108). Veremos, também, que esse individualismo não significa viver 

isolado. 

É este sujeito híbrido presente nessa dualidade (real x virtual), que o redescobrimos 

também como consumidor, o qual chamamos aqui de consumidor contemporâneo. Antes, 

tratado como um ser amorfo com ações e reações previsíveis e, hoje, um novo sujeito social 

relacional. Firat e Christensen (2005, p.223-224, tradução nossa), corroboram com a visão 

sobre esse novo consumidor ao afirmarem que “os receptores não são alvos passivos, mas 

participantes criativos na produção de experiências e identidades”16. 

Para Souza (2009, p.25), esses consumidores ativos possuem “instrumentos cada vez 

mais poderosos de atualização, comparação e avaliação, trocando informações e percepções 

entre si” e, dessa forma, são estimulados a manifestar explicitamente seus desejos e 

individualidades.  

O mesmo autor ainda denomina esse consumidor contemporâneo de 

“neoconsumidor”, o que, para ele, é a evolução dos consumidores que, antes, apenas se 

comunicavam por um canal único. Evolução comunicacional caracterizada por um 

consumidor multicanal, descrito pelo autor em cinco tipos de consumidores e visualizado na 

figura 1: o consumidor onipresente (mais presente nas redes sociais on-line, na internet), o 

consumidor móvel (a mídia móbile faz parte do seu cotidiano como canal de relacionamento, 

vendas, promoção e pagamento, tanto de produtos como de serviços), o consumidor 

conectado (multicanal e digital, podendo ser influenciador em função de sua capacidade de 

comparar, analisar e compartilhar informações), o consumidor analógico (suas mídias são TV, 

rádio, impressa e lojas físicas, além de espaços comerciais como feiras) e o consumidor 

isolado (típico dos primórdios do comércio, dependentes do comerciante e espaços físicos). 
 

Figura 1– A evolução dos consumidores. 

                                                 
16 “And that their intended receivers are not passive targets but creative partners in the production of experiences 

and identities” (FIRAT; CHRISTENSEN, 2005, p.223-224). 
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Fonte: Souza, 2009, p.31. 

Galindo (2012a, p.148) corrobora com o quadro evolutivo ilustrado por Souza (2009) 

ao afirmar que o ciberconsumidor se diferencia do consumidor tradicional, ou seja, do 

consumidor analógico, pois transita entre o comportamento tradicional (off-line) e o 

comportamento ciber (on-line), exatamente em suas práticas de acesso e relacionamentos 

mediados por tecnologias e próteses que viabilizam o seu envolvimento high tech ou, 

inicialmente conceituado por Souza (2009), como o consumidor conectado evoluindo para o 

que descreve como o consumidor onipresente. 

Ao visualizar esse consumidor e seu consumo midiático, Souza (2009) traça, então, 

uma evolução dos canais usados por esse consumidor, refletindo, assim, a usabilidade 

tecnológica no processo relacional com outros consumidores e até mesmo, podemos dizer, 

com as marcas, conforme ilustra a figura 2: 

 

2010 - Consumidor 5.0

Consumidor onipresente

2006 - Consumidor 4.0

Consumidor móvel

1995 - Consumidor 3.0

Consumidor conectado

Até 1995 - Consumidor 2.0

Consumidor analógico

Pré-história - Consumidor 1.0

Consumidor isolado
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Figura 2– Evolução do neoconsumidor.

 
Fonte: Souza, 2009, p.77. (Adaptada) 

 

Em sua última pesquisa, a empresa de consultoria Gouvêa de Souza, segundo 

reportagem do site Mercado e Consumo17, nos mostra que o neoconsumidor onipresente 

continua ativo e também multitelas, cada vez mais utilizando-se do universo off-line e on-line, 

e lista três novos perfis, agora de consumidores on-line: os tradicionais, os convenientes e os 

digitais (figura 3). 

 

 

                                                 
17 Segundo Caroline Nocetti, na reportagem “Neoconsumidor Brasileiro 2014 – o maior estudo sobre o perfil 

multicanal dos brasileiros”, a GS&MD Gouvêa de Souza entrevistou 2.200 brasileiros pela Internet, em março 
de 2014 para traçar um perfil do neoconsumidor brasileiro.  
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Figura 3 – O neoconsumidor on-line. 

 
Fonte: Gouvêa de Souza, 2014. 

 

Esse consumidor que partiu do analógico para o multicanal realiza o que Primo 

(2011, p.116) chama de “interação mútua”– processos que se “caracterizam por sua 

construção dinâmica, contínua e contextualizada” –, onde os participantes são vistos como 

ativos e podem influenciar e ser influenciados durante o processo comunicacional. 

Quando se fala que o processo em interação mútua é dinâmico, Primo (2011) afirma 

que não se pode pensar que seja apenas movimento. 

 

[...] A interação mútua é ação conjunta, muito mais que mero movimento ou 
reação determinada. A dinamicidade da integração mútua também nos leva à 
constatação de que um relacionamento jamais é igual ao outro [...] Os 
relacionamentos são construídos e modificados socialmente através das 
ações recíprocas dos membros relacionais. (PRIMO, 2011, p.116-117) 

 

Para que haja expressão e socialização por meio das tecnologias da comunicação 

mediada pelo computador, ou seja, para que atores possam construir, interagir e comunicar 

com outros atores, são necessárias as conexões entre as pessoas ou laços relacionais18.  

Segundo Franco (2001, p.389), as redes relacionais se formam por “pessoas 

conectadas horizontalmente com pessoas a partir de normas e valores comuns, por ‘laços 

fracos’ (quer dizer, não consanguíneos, não genéticos) e por ligações não imediatamente 

interessadas (extraeconômicas)”. Essas relações sociais se constituem através da fala e de 

troca de informações, que terminam por construir laços sociais. Para Recuero (2011, p.30-38), 

“os laços são formas mais institucionalizadas de conexões entre atores, constituídos no tempo 

e através da interação sociais [...] e as conexões em uma rede são constituídas dos laços 

                                                 
18 Uma rede é definida por Recuero (2011, p.24) por dois elementos: atores e conexões. Sendo os atores pessoas, 

instituições ou grupos; nós da rede. Já as conexões são as interações ou laços relacionais. 
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sociais, que por sua vez, são formados através da interação social entre os atores”. Segundo a 

mesma autora, essas relações podem se dar de forma síncrona ou assíncrona19. 

Com relação ao laço social, que passa pela ideia de interação social, Recuero (2011) 

afirma que ele se constitui das interações e das relações, e denomina “laço relacional”. A 

autora também expõe avisão de outros dois autores, Primo (2011), já citado, e Breiger (1974), 

ao explicar que todo o laço social é relacional. Breiger (1974) afirma que o laço social não 

depende apenas de interação. Assim, define os laços relacionais e de associações: os laços 

relacionais são constituídos através das relações sociais, apenas pela relação entre vários 

atores de uma rede social; já os laços de associação independem dessa ação, sendo necessário 

apenas o pertencimento a um local, instituição ou grupo. 

Assim, Recuero (2011, p.40), utilizando-se dos conceitos de Breiger (1974) e Primo 

(2008), define tipos de laços e tipos de interação, ao afirmar que os laços associativos são 

“como laços construídos através da comunicação mediada pelo computador, mas, 

fundamentalmente, através da interação social reativa. Já os laços dialógicos, compreendidos 

principalmente através da interação mútua” (quadro 2).  

 

Quadro 2 – Tipos de laço e tipos de interação. 
Tipo de Laço Tipo de Interação Exemplo 

Laço associativo Interação reativa Decidir ser amigo de alguém no 
Facebook, trocar links com 
alguém, compartilhar vídeos e 
fotos como no Instagram, 
Habbo Brasil, Badoo, LinkedIn 
etc 

Laço dialógico Interação mútua Conversa com alguém através 
do MSN, trocar recados no 
Facebook, Whatsapp, Yahoo 
Respostas, Twitter, Instagram, 
Google Plus, Pinterest, 
Snapchat, Tinder, Vine, Ello, 
Tsu etc. 

Fonte: Recuero, 2011, p.40. (Adaptado) 

 

Outra menção feita pela autora sobre os laços sociais é denominá-los como fortes ou 

fracos, seguindo as afirmações de Granovetter20 (1983), ao dizer que a força de um laço está 

relacionada com a quantidade de tempo, a intensidade emocional, a intimidade e serviços 

                                                 
19 Síncrona simula interação em tempo real, ou seja, os agentes envolvidos têm uma expectativa de resposta 

imediata (estão on-line). Assíncrona quando a expectativa da resposta não é imediata. 
20 Um dos pioneiros da Nova Sociologia Econômica que se empenha em identificar as formas de interação social 

das ações econômicas e a influência dessas relações sociais nos resultados econômicos. 
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recíprocos entre as conexões. Os fortes são caracterizados pela intimidade, proximidade e 

intencionalidade das conexões estabelecidas; os fracos são relações esparsas, que não 

traduzem intimidade ou proximidade, mas que, para Granovetter (1983), são fundamentais, 

pois as relações estabelecidas pelos laços fracos funcionam como pontes (figura 4), já que 

quanto menos relações de laços fracos existirem numa sociedade, menos pontes e menos 

inovação teremos. Granovetter (1983) faz uma revisão de seu conceito sobre “laços fracos”, 

publicado em 1974, e constata que os laços fracos tendem a ser estabelecidos entre indivíduos 

que frequentam círculos diferentes, podendo, assim, obeter informações diferentes daquelas 

que se têm em grupos com laços fortes. 

 

Os indivíduos com poucos laços fracos serão privados de informações das 
partes mais distantes do sistema social e limitados a notícias e opiniões de 
seus amigos próximos. Esta privação não só irá isolá-los das ideias mais 
recentes, mas poderá colocá-los em posição de desvantagem no mercado de 
trabalho [...]. Além disso, esses indivíduos podem ter dificuldades de 
organizar ou integrar movimentos políticos de qualquer espécie, visto que a 
participação em movimentos ou organizações resulta em ser recrutado por 
amigos. Enquanto os membros de um ou dois cliques podem ser recrutados 
de forma eficiente, o problema é que, sem laços fracos, qualquer impulso 
gerado desta maneira não se espalha para além do clique. Como resultado, a 
maior parte da população não será alterada. (GRANOVETTER, 1983, p.202, 
tradução nossa)21 

 

Mas também não exclui os fortes, já que, para o autor, por trás dos laços fracos, há 

sempre uma relação com os laços fortes, pois estes também são necessários para que haja 

sentimentos de identificação e confiança entre os membros da comunidade (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 “It follows, then, that individuals with few weak ties will be deprived of information from distant parts of the 

social system and will be confined to the provincial news and views of their close friends. This deprivation 
will not only insulate them from the latest ideas and fashions, but may put them in a disadvantaged position in 
the labor market, where advancement can depend, as I have documented elsewhere (1974), on knowing about 
appropriate job openings at just the right time. Furthermore, such individuals may be difficult to organize or 
integrate into political movements of any kind, since membership in movements or goal-oriented organizations 
typically results from being recruited by friends. While members of one or two cliques may be efficiently 
recruited, the problem is that, without weak ties, any momentum generated in this way does not spread beyond 
the clique. As a result, most of the population will be untouched”. 
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Figura 4 – Diagrama de Granovetter. 

 
Fonte: Granovetter, 1983, on-line. 

 

Há também outro tipo de denominação dada por Recuero (2011) ao laço social que 

são os multiplexos, ou seja, quando constituídos de diversos tipos de relações sociais como 

um grupo de colegas que interage não só no ambiente de trabalho, mas em outros eventos de 

lazer: “Os laços mediados pelo computador costumam ser mais multiplexos, pois refletem 

interações que acontecem em diversos espaços e sistemas” (RECUERO, 2011, p.42). 

Para a mesma autora, dizemos que o laço social é composto por relações sociais e 

suas conexões, ou seja, interações que, por sua vez, são constituídas de laços relacionais que 

possuem composições diversas, derivadas estas dos tipos de relações e dos conteúdos das 

mensagens trocadas. As tecnologias comunicacionais, peça chave na sociedade em rede, e a 

Internet facilitaram o contato com pessoas mesmo que de outro lado do mundo, produzindo 

laços sociais mantidos à distância dispersos espacialmente. 

 

A comunicação mediada por computador apresentou às pessoas formas de 
manter laços sociais fortes mesmo separadas a grandes distâncias, graças a 
ferramentas como skype, os messengers, e-mails e chats. Essa 
desterritorialização dos laços é consequência direta da criação de novos 
espaços de interação. (RECUERO, 2011, p.44) 

 

É importante ressaltar que as barreiras físicas e geográficas possibilitaram as 

conexões entre os indivíduos, ou seja, pelas redes sociais on-line, e normas de reciprocidade e 

confianças que emergem delas possibilitaram interagir. Recuero (2011) se baseia em Putnam 

(2000), para definir isto como capital social. Esse conteúdo embutido no laço social, ao ser 

acumulado e aprofundado, manifesta um sentimento de grupo. 
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O termo “capital social” é consolidado por Putnam (2000)22 e vem sendo utilizado 

para explicar o desenvolvimento econômico e social, pois o conceito se baseia na confiança e 

na cooperação entre indivíduos e/ou empresas. Quanto maior a confiança, maior será a 

cooperação, possibilitando um desenvolvimento social e econômico. Galindo (2012c, p.105) 

se utiliza das palavras de Coleman (1994) e afirma que o capital social favorece tanto a ação 

individual como a coletiva. Para Coleman (1994), o capital social não se concentra apenas no 

indivíduo, mas é uma característica do grupo; assim, qualquer membro tem meios de 

mobilizar o grupo quando necessário. 

Segundo Coleman (1994), o indivíduo não é somente guiado pelo interesse próprio; 

ele está consolidado na rede de relações sociais que estabelece e mantém (figura 5): 

 

Figura 5– Capital humano e capital social. 

 
Fonte: Coleman, 1994, p. 305. (Adaptada) 

 

Galindo (2012c, p.106-107) se utiliza de Putnam (2000) em sua obra “O declínio do 

capital social”, quando distingue o capital social em: capital social de conexão e capital social 

ponte. O capital social de conexão é aquele que se estabelece entre indivíduos com 

características comuns (idade, religião, etnia); já o capital social ponte é aquele em que os 

indivíduos são heterogêneos. Porém, Putnam argumenta que ambos se reforçam mutuamente. 

Há uma dicotomia em relação ao capital social, pois este se constitui a partir do 

coletivo, mas é possível seu uso de forma individual ligando-se ao comunitário, como 

observamos nas redes sociais on-line. 

 
Dessa forma, as redes sociais on-line podem viabilizar o uso individual de 
um capital social gerado por diversos participantes. Ainda pode classificar-se 
como capital social ponte constituído de laços fracos, mas com uma 

                                                 
22 A concepção de capital social é destacada na publicação do livro Making Democracy Work, de Robert Putnam, 

em 1993.  
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contribuição importante na medida que favorece conexões e aproxima os 
atores sociais23. (GALINDO, 2012c, p. 112, tradução nossa) 

 

Emanuelle Ferragina (apud GALINDO, 2012c, p.109, tradução nossa) pesquisador 

italiano e docente da Universidade de Oxford, afirma que, por conta das comunidades e redes 

sociais, 

 
o capital social pode ser gerado coletivamente, não limitando nem excluindo 
a possibilidade dos indivíduos e grupos utilizá-lo uma vez, sem dúvida, os 
indivíduos podem explorar o capital social de suas redes para alcançar os 
objetivos particulares, como também os grupos podem usá-los para cumprir 
um determinado conjunto de normas e comportamentos24. 

 

Focamos nos relacionamentos ou nos laços relacionais, o que segundo Li e Bernoff 

(2012) é fundamental. Cada um possuidor de suas múltiplas identidades também pode ter 

interações mútuas ou mesmo reativas, demonstrando a potencialidade de seus laços e 

preservando em alguns momentos suas particularidades e, assim, portando-se no ciberespaço 

de formas diferenciadas, não homogêneas – reflexo comunicativo entre indivíduo e seus 

pares. 

Com base nas interações ou atividade de pessoa a pessoa na rede social on-line, Li e 

Bernoff (2012, p.45-47) criaram o que se chamou “Perfil Tecnográfico”, classificando o 

consumidor em sete grupos: 

Grupo 1 – Criadores, sendo estes os mais ativos no ciberespaço, pois publicam artigo ou blog, 

fazem upload de vídeo ou áudio etc.; 

Grupo 2 – Conservadores, os quais dialogam constantemente no Facebook ou Twitter e fazem 

atualizações; 

Grupo 3 – Críticos, estes reagem a outros conteúdos por postagens/comentários; 

Grupo 4 – Colecionadores, estes armazenam páginas e votam em sites etc.; 

Grupo 5 – Participantes, que participam de/ou mantêm perfis em sites de relacionamento 

como o Facebook; 

                                                 
23“De esa forma, las redes sociales on-line pueden viabilizar el uso individual de um capital social generado por 

diversos participantes. Aún puede clasificarse como capital social puente consituido de lazos débiles, pero com 
uma contribuición importante em la medida que favorece conexiones y aproxima los actores sociales” 
(GALINDO, 2012c, p. 112). 

24 “El capital social so lo puede ser generado colectivamente, lo que no limita ni tampoco excluy e la 
possibilidad de los indivíduos y grupos de utilizarlo a la vez. Sin lugar a duda, los indivíduos pueden explorar 
el capital social de sus redes para alcanzar los objetivos particulares, como también los grupos pueden usarlo 
para cumplir um determinado conjunto de normas y comportamentos” (GALINDO, 2012c, p. 109). 
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Grupo 6 – Espectadores, são consumidores do que o restante produz (vídeos, podcats, fóruns, 

blogs etc.); 

Grupo 7 – Inativos (não participantes) estão ‘imunes’ às tecnologias sociais (figura 6). 

 

Figura 6 – Escada Tecnográfica Social. 

 
Fonte: Li; Bernoff, 2012, p.45. 

 

Segundo Li e Bernoff (2012, p.63), as pessoas interagem ou se relacionam nas redes 

sociais on-line por vários motivos, mas o fundamental: o impulso por socialização é a 

necessidade de se conectar, o que também veremos mais adiante. Os autores elencaram alguns 

motivos, como manter laços de amizades, fazer novos amigos, sucumbir a pressões sociais, 

retribuir, ação por impulsos (altruísta, lascivo, criativo, validação e afinidade), que levam o 

consumidor contemporâneo a interagir. 

 
A comunicação é um processo muito complexo de negociação entreas 
ideologias e as representações do receptor, que lhe permitem filtrar o que 
vem do exterior. Sim, o receptor é sempre ativo, esteja ele lendo, escutando, 
assistindo ou usando seu computador. Sim, o receptor é o grande enigma da 
comunicação, um enigma cujo interesse é crescente com a globalização da 
informação e da comunicação. (WOLTON, 2006, p.33) 
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Entende-se, então, pelo pensamento desses autores e também de Recuero (2011), que 

a interação tem sempre um caráter social relacionado ao processo comunicativo que, hoje, 

está totalmente imerso no ciberespaço, onde os consumidores contemporâneos não são 

homogêneos, transitam tanto pelo mundo off-line quanto on-line e são parte dessa sociedade 

globalizada e conectada, mas que buscam suas particularidades locais.  

Para Wolton (2006), hoje, há uma solicitação crescente da figura do receptor e uma 

“reabilitação” da capacidade de o indivíduo ser crítico e inteligente no cenário do ciberespaço 

e da sociedade da informação.  

 

O cidadão-consumidor do início do século XXI encontra-se numa situação 
de exposição e de interação sem qualquer comparação com o que sempre 
recebeu até então. Administra um volume e uma diversidade de informações 
consideráveis e, aliás, será cada vez mais obrigado a fazer tudo. (WOLTON, 
2006, p.34) 

 

Vimos, pela obra de vários autores citados, que estamos conectados e favorecidos 

pela tecnologia da comunicação que, cada vez mais, nos interliga pela presença dos 

computadores ou das mídias móveis, aliadas à Internet. Isso tudo influenciou a economia, a 

política e nossa maneira de nos relacionar ou agir, pois agir é conectar nessa sociedade. Para 

Benkler (2006), na economia conectada há uma esfera pública interconectada em plataformas 

discursivas que possibilitam um consumidor mais participativo, dando-lhes a possibilidade de 

falar e questionar sem passar por filtros, característicos na mídia massiva e, assim, publicando 

o que quiserem. Levy (1999, p.26) complementa a visão de Benkler (2006), ao afirmar que a 

Internet é um ambiente de prática comunicacional de que cada ser humano pode participar. 

Observamos, também, que, mesmo como seres relacionais e interconectados, passamos por 

servidores centrais que nos dão uma falsa sensação de liberdade.   

 
Poder entrar em contato, informar-se, aprender, interagir são, de fato, formas 
de ação na sociedade contemporânea. Estamos ao mesmo tempo livres e 
conectados, móveis e ligados. Estas duas maneiras de ser, aparentemente 
contraditórias, têm a mesma importância: a liberdade e a relação. 
(WOLTON, 2006, p.28-29) 

 

Nesse momento relacional de liberdade e anonimato, podemos mencionar um termo 

que ainda é pouco usado por pesquisadores e profissionais de comunicação, o astroturfing. 

Segundo Lima Junior (2014), o termo é derivado da palavra inglesa ‘astroturf’, o qual 

significa grama artificial, e foi utilizado pelo senador estadunidense Lloyd Bentsen já no ano 

de 1985 quando percebeu que algumas cartas que recebia sobre empresas de seguro não eram 
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escritas pelos seus eleitores, mas por pessoas interessados no tema: empresas de seguro. Já 

para os profissionais de marketing, essa estratégia é utilizada quando se quer criar 

artificialmente um buzz para promover uma marca ou produto. 

 

O início da utilização do termo astroturfing, em 1985, marca o 
ressurgimento da prática da “manifestação encenada de um público” na cena 
pública. O movimento que trouxe evidência para o termo foi marcado 
principalmente por denúncias sobre o emprego da prática pela indústria de 
Relações Públicas, caracterizando-a como uma técnica capaz de influenciar a 
opinião pública em benefício de grandes corporações e do governo. (SILVA, 
2013, p.80) 

 

Essa capacidade de falar, interagir, relacionar ligada ao anonimato que a internet 

possibilita, abre portas para a criação de perfis falsos objetivando o apoio a uma causa, marca 

ou produto, colocando em risco essa visão que se tem da ‘rede’ como um local livre para 

obtenção de informações verídicas e de forma gratuita. 

Em 2011, uma publicação no jornal britânico The Guardian falava sobre a evidência 

do astroturfing e sua utilização por empresas e governos que viam ali a oportunidade de 

criarem falsas campanhas. 

 

Astroturfing é a tentativa de criar uma impressão de apoio das bases para 
uma política generalizada, indivíduo ou produto, onde existe pouco esse 
apoio. Múltiplas identidades on-line e grupos de pressão falsos são usados 
para enganar o público a acreditar que a posição do astroturfer é a opinião 
generalizada25. (BIENKOV, 2015 – online, tradução nossa) 

 

Essa prática interfere também na opinião das pessoas no universo das redes socais 

on-line e “seu intuito principal remete, assim, às práticas de ‘manifestação encenada de um 

público’ do início do século XX, sendo um esforço voltado para um aspecto primordial: 

influenciar a opinião pública através da aparência de um apoio popular sobre algo” (SILVA, 

2013, p.14). 

Há sim possibilidades de interação entre os participantes das redes sociais on-line e 

“já é fato, nos dias de hoje, que os cidadãos interconectados e interativos, armados de 

poderosa munição tecnológica, deram um passo adiante decisivo e, agora, exigem o 

protagonismo central que sempre lhes correspondeu” (CREMADES, 2009, p.27). Essa 

                                                 
25 “Astroturfing is the attempt to create an impression of widespread grassroots support for a policy, individual, 

or product, where little such support exists. Multiple online identities and fake pressure groups are used to 
mislead the public into believing that the position of the astroturfer is the commonly held view” (BIENKOV, 
2015).  
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exigência ou esse “micorpoder” atribuído por Cremades ao consumidor contemporâneo 

presume ser fato consumado de que os cidadãos são os verdadeiros protagonistas da mudança 

social, pois, segundo ele, “ninguém a fará como os cidadãos, tão bem como os cidadãos, se os 

cidadãos não a fizerem” (CREMADES, 2009, p.33). Mas, ainda assim, parece-nos uma visão 

europeia, já que, para o mesmo autor, a internet é uma rede que reflete as desigualdades 

existentes nas distintas sociedades humanas, e utiliza-se de metáforas para dizer que a “a 

internet não consiste em distribuir café para todos, mas em potencializar a capacidade de 

colaboração de uns com os outros para a elaboração de um produto comum, surgindo daí o 

micropoder” (CREMADES, 2009, p.88). Esse micropoder, segundo ele, permite comunicar-

se livremente, sem a possibilidade de um controle efetivo e duradouro. 

Olhando para a definição de Cremades (2009) sobre micropoder, é importante 

conceituar a palavra poder. A palavra vem do latim potere, o direito de deliberar, de agir e 

mandar; também, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania, ou o império de dada 

circunstância ou a posse do domínio, da influência ou da força. O poder também é visto no 

campo da sociologia como a habilidade de impor a vontade sobre o outro, mesmo tendo 

resistência. 

Para Focault (2004), o poder sempre esteve presente nas relações humanas. Onde 

existem pessoas, há uma relação de poder. Para o autor, o poder é uma relação de forças que 

não se aplicam aos indivíduos, mas passam por eles. Focault separa dois dispositivos26 para o 

exercício do poder: a vigilância e a punição.  

Para haver vigilância, há custos econômicos (materiais e pessoas) e políticos (se 

ocorrerem revoltas há um desgaste da imagem).  

 

O olhar vai exigir muito pouca despesa. Sem necessidade de armas, 
violência física, coações materiais. Apenas um olhar. Um olhar que vigia e 
que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar, a ponto de 
observar a si mesmo; sendo assim, cada um exercerá essa vigilância sobre e 
contra si mesmo. Fórmula maravilhosa: um poder contínuo e de custo afinal 
de contas irrisório. (FOUCAULT, 2004, p.218) 

 

A palavra, vinda da língua inglesa empowerment, no sentido de dar poder a alguém, 

também utilizada por Paulo Freire como empoderamento (adaptada para filosofia e educação), 

difere do termo em inglês quando se utiliza para um poder que é conquistado ou alcançado, 

diferente do poder vindo da coerção. Esse “empoderamento”, ao que tudo indica, não é 

completo e muito menos utilizado por todos, já que, mesmo com sua crescente importância, é 
                                                 
26 Dispositivos são meios ou caminhos, pelos quais o poder se exerce na sociedade.   
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alto o percentual de consumidores que ainda não utilizam a internet (51%), segundo a 

Pesquisa Brasileira de Mídia (2015) (ver capítulo 2). Além de levar em conta que, segundo 

Cremades (2009), as muralhas digitais que as ditaduras estão exigindo, visíveis pela 

colaboração, ou pelo menos, pela passividade, dos Estados e corporações ocidentais 

contrariam o termo empowerment.  

Para Castells (2009), na sociedade em rede, o “contrapoder” utiliza os mesmos 

recursos de comunicação disponíveis àqueles que detêm o poder de sua manipulação. Para o 

mesmo autor, frente ao poder hegemônico e global da mídia comercial, emerge na contramão 

dessa lógica um espaço de interação jamais experimentado pelos atores sociais, possibilitando 

a essas audiências ser mais criativas e participativas em comparação às sociedades de massas. 

Assim, reforçamos que, mesmo não sendo o foco desta tese, vale lembrar a presença 

e utilização por algumas marcas e empresas do astroturfing, o que nos faz refletir não 

somente sobre o poder de interferência na opinião das pessoas, mas também sobre a 

preocupação ética e social. Um poder de vigilância já conceituado por Focault (2004). 

Castells (2009) afirma que os governantes, em geral, têm uma relação conflituosa com a 

internet, já que ela permite a comunicação horizontal e difunde a informação em todos os 

campos. A grande preocupação é com a liberdade proporcionada pela internet aos seus 

cidadãos para organizar-se, informar-se, comunicar-se e engajar-se de forma autônoma, pois, 

“atualmente, os conteúdos das mensagens que circulam pela web são uma indescritível mescla 

de notícias, informações, opiniões, dados, etc. E todos contribuem para formar a opinião 

pública geral” (CREMADES, 2009, p.206). 

 

3. O espaço relacional das redes sociais on-line 

 

Como vimos, os sistemas sociais e as redes sociais estão em constante mudança, o 

que implica novos padrões estruturais e, mediados pelo computador, gerou outras formas de 

relacionamentos e nos chama atenção para o ‘renascer’ do consumidor como ser ativo e 

participativo.  Recuero (2011) defende que as pessoas se adaptaram aos novos tempos 

utilizando a rede para formar novos padrões de interação e criando novas formas de 

sociabilidade e organizações sociais. Tais formas se baseiam em interação e comunicação 

que, mediadas pelo computador, proporcionam que essas interações sejam transportadas ao 

ciberespaço, possibilitando que novos grupos que não poderiam interagir livremente tendem a 

surgir. “Redes sociais, portanto, precisam ter capacidade de adaptação, pois têm um equilíbrio 

dinâmico, constantemente redirecionado entre caos e ordem” (RECUERO, 2011, p.89). 
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Se pensarmos em “redes” por meio do olhar de um ecólogo ou biólogo, podemos 

dizer que as redes são vistas como comunidades de organismos ligados em forma de redes 

pelas relações alimentares e que, cada vez mais, o termo é utilizado para todos os níveis de 

sistemas. Essa ideia pode-nos ajudar a entender as redes sociais on-line. 

 
Redes sociais, então, não são redes de reações químicas, mas redes de 
comunicações. Assim como redes biológicas, elas são autogenerativas, mas 
o que geram é imaterial. Cada comunicação cria pensamentos e significados, 
os quais dão origem a outras comunicações, e assim toda a rede regenera. 
(CAPRA, 2008, p.23) 

 

Para Capra (2008), enquanto continuam nas redes sociais, as comunicações formam 

ciclos múltiplos de retroalimentação que produzem um sistema capaz de compartilhar 

crenças, valores e desejos, ou seja, um contexto comum de sentidos visto por ele como 

cultura. E, por meio dessa cultura, os indivíduos adquirem identidades como membros dessa 

rede. 

 

As redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam 
indivíduos, famílias ou grupos sociais. Dessa forma, a grande transformação 
da sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a substituição de 
comunidades espaciais por redes como formas fundamentais de 
sociabilidade. (CASTELLS, 2003a, p.107) 

 

Recuero (2011, p.56) afirma que as redes são agrupamentos sociais que, na Internet, 

possuem topologias27 e estruturas, sendo as topologias relacionadas às estruturas das redes 

sociais ou laços sociais estabelecidos pelos autores. Para Recuero (2011), outros dois autores, 

Baran (1964) e Franco (2008) apontam as topologias como essenciais para a compreensão das 

redes sociais. Para os autores referidos, as redes sociais possuem três topologias básicas: 

distribuída, centralizada e descentralizada. Para Baran, a topologia está relacionada à 

eficiência da rede de comunicação; já Franco aplica essa perspectiva para as redes sociais, 

observando, de acordo com sua topologia, como são capazes de alterar os fluxos de 

comunicação. Recuero (2011, p.57) lembra que são modelos fixos, e uma mesma rede social 

pode ter características de vários deles (figura 7). 
 

 

 

 
                                                 
27 Refere-se à disposição física dos computadores, ou seja, como as redes estão conectadas. 
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Figura 7– Topologia das redes sociais. 

 
Centralizada Descentralizada Distribuída 

Um nó centraliza a maior parte 
das conexões 

Vários centros. Não há um 
único nó, mas sim um grupo de 
nós 

Todos os nós possuem 
conexões 

Fonte: Baran, 1964, p. 2. (Adaptada) 

 

As redes se convertem em formas de sociabilidade construídas em torno de interesses 

específicos, ou seja, em comunidades especializadas. As pessoas podem fazer parte de várias 

redes simultaneamente, o que indica a pertença do indivíduo a várias redes e sua tendência 

por desenhar as suas próprias “carteiras de sociabilidade”. 

 

O conceito de rede social passou a receber renovada atenção após a década 
de 1990, de modo especial, com o surgimento e a popularização das 
ferramentas de comunicação na internet [...] O conceito de rede social é 
focado na descrição e na compreensão das estruturas sociais. Trata-se de 
uma metáfora para observar essas estruturas, cujo foco principal está nos 
modos de conexão entre os atores sociais. Uma rede social, assim é definida 
como um conjunto de atores (podendo ser percebidos como pessoas ou 
instituições) e suas conexões (frequentemente apontadas como os laços 
sociais que unem os agrupamentos) [...]. Rede social é, assim, um conceito 
demarcado por uma perspectiva teórico-empírica, cujo foco nasce de uma 
tentativa de desenvolver métodos de compreensão dos grupos sociais. 
Embora seu foco inicial fosse principalmente estruturalista e sociológico, seu 
desenvolvimento diante das tecnologias digitais perpassou também áreas tão 
diferentes como a ciência da informação, computação, física, linguística e 
comunicação, abarcando não apenas a estrutura e a composição dessas redes, 
mas igualmente seus comportamentos dinâmicos. (CITELLI, 2014, p.403) 

 

Para Castells (2003a, p.88), a formação de redes é dependente de tecnologia da 

comunicação. Como em revoluções tecnológicas anteriores, essa transformação sociotécnica 
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abre caminho para uma enxurrada de novos produtos, havendo graus variados de adequação 

entre estes, a demanda de mercado e as necessidades sociais. 

  

A comunicação eletrônica é organizada ciberneticamente, e não linearmente. 
As noções de sequencialidade e causalidade são substituídas por um campo 
total de atividades contínua, integrada. Em um mundo eletrônico de 
comunicações, os sujeitos e os objetos cedem lugar a nódulos e redes, e a 
estrutura e a função são subordinadas a processos. O modo de organização 
do computador – principalmente a computação paralela – espelha o 
funcionamento de sistemas culturais, em que cada uma das partes é um 
nódulo em uma rede dinâmica de relacionamentos que está se reajustando 
continuamente e se renovando a cada nível de sua existência. (RIFKIN, 
2001, p.169) 

 

Na visão de Safko e Brake (2010, p.18), há uma confusão entre redes sociais e 

mídias sociais. As expressões não significam a mesma coisa, pois rede social é uma categoria 

da mídia social. Safkoe Brake (2010, p.5) conceituam a mídia social referindo-se a 

“atividades, práticas e comportamentos entre as comunidades de pessoas que se reúnem on-

line para compartilhar informações, conhecimentos e opiniões usando meios de conversação”. 

Os autores ainda afirmam que há interesse em participar de uma rede social pelo caráter social 

e não comercial. 

Para Recuero (2011), outro ponto importante é compreender o que vêm a ser os sites 

de redes sociais utilizados para expressão das redes sociais na Internet. 

 
Sites de redes sociais propriamente ditos são aqueles que compreendem a 
categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos 
atores. São sites cujo foco principal está na exposição pública das redes 
conectadas aos atores, ou seja, cuja finalidade está relacionada à 
publicização dessas redes. É o caso do Orkut, do Facebook, do Linkedin e 
vários outros. São sistemas onde há perfis e há espaços específicos para a 
publicização das conexões com os indivíduos. (RECUERO, 2011, p. 102) 

 

Ellison e Boyd (2013, p.151), definem sites de redes sociais como aqueles sistemas 

que permitem:  

i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; 

ii) a interação através de comentários; e  

iii) a exposição pública da rede social de cada autor. Eles sustentam laços relacionais e 

associativos, já definidos anteriormente. 

A diferença entre os sites de redes sociais e outras formas de comunicação mediada 

pelo computador é estabelecida pela forma de visibilidade e articulação entre as redes sociais.  
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As redes sociais surgiram, segundo Santaella e Lemos (2010, p.57), ainda na década 

de 1990, quando a velocidade da extensão e interconexão entre os nódulos informacionais da 

rede fez com que comunidades se formassem ao redor de nós de interesses compartilhados. 

Desde então, o movimento de “tribalização” digital possibilitou que as primeiras plataformas 

de redes sociais on-line surgissem. Há ainda uma produção pela autora de um quadro 

cronológico referente à evolução das redes sociais on-line. Mencionamos, na figura 8, o 

Orkut, criado em 1994, por ter sido expressivo como rede de relacionamento nunca visto até 

então. Cada usuário possuía sua página para que pudesse colocar fotos e compartilhar recados, 

além de ter uma série de comunidades de interesse. Segundo Teixeira (2013), essas páginas 

criadas pelo próprio usuário provocavam interações, sendo uma ferramenta adequada para o 

debate e a formação da opinião pública. Maior rede social do país até dezembro de 2011, o 

serviço perdeu força com o crescimento do Facebook naquele ano. Em outubro de 2011, quando 

ainda era líder no Brasil, o Orkut tinha 40,51% de participação, número 19,41% menor que o 

registrado em setembro de 2010 (59,91%), segundo levantamento da Serasa Experian. O Orkut 

encerrou suas atividades em setembro de 201428. 

 

Figura 8– Evolução das redes sociais on-line. 
Redes 1.0 Redes 2.0 Redes 3.0 

 
 

 

 
Coordenação em tempo real 

entre usuários 
Entretenimento e 

relacionamentos profissionais e 
mkt social 

Aplicativos e mobilidade 

Fonte: Santaella; Lemos, 2010, p. 58. (Adaptada) 
 

 

No Brasil, o site de rede social on-line mais utilizado ainda é o Facebook. Hoje, 92 

milhões de pessoas acessam a plataforma todos os meses – o que corresponde a 45% de toda a 

população brasileira, segundo dados do Facebook para empresas em março de 2015.  

 

 

 
                                                 
28Reportagem do Portal de Notícias G1 relatando o fim das atividades do Orkut. 
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Figura 9– Facebook no Brasil. 

 
Fonte: Facebook, Q4, 2014. (Dados internos) 

 

Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, da secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República, entre os sites de redes sociais e os programas de trocas de 

mensagens instantâneas mais usadas (1º + 2º + 3º lugares), estão o Facebook (83%), o 

Whatsapp (58%), o Youtube (17%), o Instagram (12%) e o Google+ (8%). Com o título “O 

Brasil curtiu o Facebook”, a matéria da Revista IstoÉ Dinheiro afirma que o Facebook se 

tornou a marca mais forte do Brasil em 201529.   

Segundo dados divulgados pelo próprio Facebook em abril de 2015, o site de rede 

social contabilizava 1.44 bilhão de usuários em todo o mundo. Um dos principais pontos 

positivos para a comunidade, criada em 2004, é o aumento do número de jovens que a 

utilizam. 

Essa evolução reflete em nosso acesso [aqui falamos em possibilidade de nos 

conectar] móvel, o wireless, que, segundo Santaella e Lemos (2010, p.59), é nômade e 

mutante nesta nova era, em que o valor, seja ele social ou econômico, está ligado à qualidade 

de nossos laços e contatos sociais.  

 
Esse novo entendimento da comunicação em tempo real, trazido pela 
convergência entre as redes sociais e as mídias móveis, é comumente 
chamado de “temporalidade always on”. A mudança da terminologia revela 

                                                 
29Pesquisa realizada entre a Revista IstoÉ Dinheiro e Millward Brown Vermeer, com base em mais de 14 mil 

entrevistas com consumidores brasileiros. 
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um aspecto sutil: o agora das redes é determinado em função de uma nova 
espécie de conexão que se tornou cada vez mais acessível e direta com a 
expansão do acesso à tecnologia wireless e aos dispositivos móveis. A 
experiência diversa da temporalidade implica uma experiência diversa da 
espacialidade: a lógica dominante nas redes sociais móveis já não é a mesma 
daquela que impera no ciberespaço versão 199030 [...] passamos da era 
matrix, onde o foco da atenção se voltava para as máquinas e os códigos, 
para a era dos fluxos, onde o foco é a interação humana e seus laços sociais, 
culturais e afetivos. (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p.90) 

 

Com base em Wellman (2001), para que as comunidades virtuais se constituam, não 

são necessários laços fortes, mas qualquer laço baseado na interação social, na identificação e 

no interesse comum. 

Como vimos, a tendência dominante na evolução das relações sociais em nossas 

sociedades é a promoção do individualismo, como afirmado por Castells (2003a), mas o papel 

desse individualismo é preponderante na construção de sua própria rede ao centrar-se em seus 

desejos, aspirações e interesses, formando, assim, suas conexões sociais, o que constitui, na 

visão de Wellman (2001) e Castells (2003a), o “individualismo em rede” (ser solitário); vale 

lembrar que, para Maffesoli (2010b), o fato de ser solitário não significa viver isolado. 

É interessante observar também que, para haver essa relação de sociabilidade no 

ciberespaço, há retorno ao comunitarismo visto por autores como Bauman (2009) e Maffesoli 

(2010b). 

Para Maffesoli (2003, p.44), há “a emergência de um neotribalismo pós-moderno, 

baseado, como sempre, na necessidade de solidariedade e de proteção que caracterizam o 

conjunto social”. O mesmo autor enfatiza o declínio do individualismo, favorecido pela 

formação das tribos, ao afirmar que: 

 
o termo indivíduo, já o disse, parece-me superado, ao menos no sentido 
estrito. Talvez se deva falar, quanto à pós-modernidade, em uma persona 
que desempenha diversos papéis nas tribos às quais adere. A identidade 
fragiliza-se. As diferentes identificações, em contrapartida, multiplicam-se. 
(MAFFESOLI, 2003, p.45)  

 

Outro autor que se debruça no termo indivíduo é Tagliagambe (apud GALINDO, 

2012c, p.124), ao afirmar que continuamos utilizando o termo indivíduo, mas deveríamos 

utilizar o termo “multiduo”, diante da fragmentação, múltiplas identidades e interações do 

sujeito contemporâneo, ao mesmo tempo em que este vive uma centralidade, tendo liberdade, 

                                                 
30A autora se refere à navegação unidirecional e, durante a segunda metade dessa década (1990), realizou-se a 

possibilidade de interatividade em tempo real.  
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autonomia e autoria na rede. Tudo isso é fruto de sua relação com o outro, ou seja, da 

coletividade. 

Para Maffesoli (2010b), isto é um “novo estar no mundo”, já que os agrupamentos 

institucionalizados cedem lugar a novas organizações, tais como aldeias, tribos ou 

microtribos31, presentes nas redes sociais on-line. As redes de relacionamentos estabelecidas 

no ciberespaço, sejam por afinidade, sejam por interesse ou conhecimentos, visto por 

Maffesoli (2010b) como “comunidades emocionais” [no caminho oposto ao modelo racional 

da modernidade], permite um processo comunicativo focado no dialogar, ou seja, na 

conversação, visualizando, assim, inúmeras identidades que compartilham experiências e 

novas relações entre os atores sociais. “É possível afirmar que assistimos atualmente a uma 

verdadeira disputa pela visibilidade midiática, pois tornar acontecimentos publicizáveis é uma 

das estratégias fundamentais para se angariar apoio e legitimidade frente à sociedade” 

(TERRA, 2010, p.29). 

Por conseguinte, a tecnologia da comunicação permite essa liberdade e esse 

relacionar característico da sociedade em rede, possibilitando o expressar desse consumidor 

nas redes sociais on-line, havendo, então, uma inversão de poder. Antes, a ‘fala’ própria dos 

grandes grupos de mídia e das corporações, agora, cede lugar à ‘fala’ também do consumidor.  

Para Recuero (2013, p.55), o que parece acontecer nos sites de rede social é uma 

amplificação das conexões e uma mudança nos padrões de conectividade. As pessoas parecem 

adotar práticas de adição de conexões fracas (pessoas que não se conhecem ou se conhecem 

muito pouco), gerando redes cada vez mais conectadas, ou seja, uma hiperconexão das redes 

nos sites de redes sociais. As conexões parecem estar amplificadas pelas práticas sociais dos 

atores, ampliando, também, todas as características dos públicos em rede.  

 
Quanto mais conectadas estão essas redes, mais visíveis estão as mensagens 
que são publicadas pelos atores e mais capazes são de ser discutidas, 
buscadas, replicadas e reproduzidas pelos demais. E é essa capacidade da 
conversação de transcender o grupo que a iniciou, navegando pelas conexões 
dos sites de rede social e ampliando a audiência e a participação dos demais, 
que caracteriza as conversações em rede. São conversações amplas, públicas, 
síncronas ou assíncronas (embora sejam mais encontradas neste último tipo), 
que emergem das diversas interações entre os atores nessas ferramentas e 
que viajam pelas conexões, possibilitando larga participação. (RECUERO, 
2013, p.56) 

 

                                                 
31O emprego do termo aldeia é uma metáfora. Segundo Maffesoli (2010b, p. 224), com efeito, aquilo que 

delimita pode, na verdade, ser um espaço concreto, mas também pode ser uma cosa mentale, pode ser um 
território simbólico, qualquer que seja sua ordem, mas que nem por isso é menos real. 
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Para Charaudeau (2013, p.71) o espaço relacional é aquele onde o sujeito falante 

constrói sua própria identidade “de locutor e a de seu interlocutor (ou destinatário), estabelece 

relações de força ou de aliança, de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com 

o interlocutor”. 

Primo também conceitua o sujeito nesse espaço como interagente, ou seja, emana a 

ideia de interação (ação ou relação que acontece com os participantes), sendo “aquele que age 

com o outro” (PRIMO, 2003, p.8). Para Maffesoli (2004, p.23), “as pessoas não querem só 

informação na mídia, mas também, e fundamentalmente, ver-se, ouvir-se, participar, contar o 

próprio cotidiano para si mesmas e para aqueles com quem convivem”. 

 

4. O buzz do consumidor nas redes sociais on-line 

 

A conversa é uma atividade humana pela qual as pessoas interagem entre si, podendo 

ocorrer entre dois ou mais interlocutores, fator essencial para a construção das relações 

sociais. A conversação é um fenômeno que foca principalmente as interações orais, que 

ocorrem entre atores, em um determinado contexto, com alternância na tomada de turno de 

fala.  

 
É um evento onde os atores, por intermédio de interações verbais, negociam 
sentido, constroem relações sociais e dividem informações e valores sociais. 
É pela conversação, assim, que conseguimos conhecer o Outro, estabelecer 
relações e construir laços sociais que vão estruturar os grupos sociais e a 
sociedade como um todo. (RECUERO, 2013, p.53) 

 

A conversação é referenciada como parte importante do processo de comunicação 

entre dois ou mais indivíduos. Segundo Marcuschi (2003, p. 14), “é a primeira das formas de 

linguagem a que estamos expostos e provavelmente a única da qual nunca abdicamos pela 

vida afora”. Hoje, essas interações são feitas ainda de forma tradicional, através do boca a 

boca, mas se utilizando das tecnologias de comunicação como suporte. Este processo 

comunicacional de interação sempre existiu, “as redes sociais têm estado por aí desde quando 

havia seres humanos para criá-las. Quando as pessoas ainda viviam em cavernas e viajavam 

em clãs e tribos, estas eram as redes sociais confiáveis” (SAFKO; BRAKE, 2010, p.31).  

Marcuschi (2003) ainda afirma que a interação face-a-face não é condição necessária 

para que haja uma conversação, como no caso das conversações telefônicas exemplificadas 

pelo autor, mas agora também pela conversação no ciberespaço mediada pelos computadores. 

“A primeira concepção de conversação no ciberespaço deu-se através da linguagem escrita 
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possibilitada por essas tecnologias32” (RECUERO, 2012, p.32). Com a inclusão da tecnologia 

da comunicação, a conversação se foi intensificada, chegando ao século XXI com o “buzz 

marketing” definido como a ciência do boca a boca. 

 

Curiosamente a palavra ‘conversa’ usada para significar simplesmente ‘para 
ter relações com os outros’, no sentido de ‘falar’ não começou até o início 
dos anos 1500. [...] Apesar de Gutenberg inventar a imprensa na década de 
1440, obras impressas ainda não eram comuns e a alfabetização não era 
generalizada no início do século XVI na Inglaterra; ‘negociações’ era a 
palavra mais conhecida pelas pessoas. Escrevendo ganhou posteriormente 
em popularidade, especialmente entre as classes altas e educadas, mas não 
foi nada até a Internet causada pela CMC tornar-se massiva e difundida no 
final do século XX, quando muitas pessoas vieram realizar suas transações 
do dia-a-dia por meio dos textos escritos. Assim, pode-se argumentar que a 
definição de ‘conversa’ sempre dependeu, em certa medida, das tecnologias 
de comunicação disponíveis, e que a mudança tecnológica está atualmente 
conduzindo uma expansão de seus significados”33. (HERRING, 2011, on-
line, tradução nossa) 

 

Para Lévy (1999), embora seja um espaço virtual, constituído pelos fluxos de 

informação e comunicação, o ciberespaço também é um espaço construído e negociado pela 

atuação dos atores por meio da conversação. Recuero (2012, p.31) define a conversação como 

sendo “um processo organizado, negociado pelos atores, que segue determinados rituais e que 

faz parte dos processos de interação social”. 

A conversação mediada por computador apresenta características diferenciadas das 

interações orais. Recuero (2013, p.54) complementa essa conversação em rede, a qual adquire 

as características dos chamados públicos em rede que seriam: a) a permanência das 

interações, no sentido de que aquilo que foi publicado permaneça acessível no site; b) a 

buscalidade, característica que refere a capacidade de busca das mensagens nas ferramentas, 

que é também consequência da permanência; c) a replicabilidade das mensagens, gerada 

justamente pela permanência e aumento da buscabilidade; d) a presença das audiências 

invisíveis, que se refere à característica da escalabilidade das redes.  

                                                 
32 Por estas tecnologias a autora se refere à comunicação mediada por computador. 
33 “Interestingly, the word conversation used to mean simply ‘to have dealings with others;’ the sense of ‘talk’ 

did not enter until the early 1500s.10 The broadened conceptualization of ‘conversation’ proposed above to 
include CMC resonates in some ways with the earlier meaning. Although Gutenberg invented the printing 
press in the 1440s, printed works were not yet common, and literacy was not widespread, in early 16th century 
England; spoken “dealings” were the only kind most people knew. Writing subsequently gained in popularity, 
especially among the educated upper classes, but it was not until the Internet caused CMC to become 
massively widespread at the end of the 20th century that many people came to carry out their day-to-day 
dealings with others via written text (cf. Baron, 2000). Thus it can be argued that the definition of 
‘conversation’ has always depended to some extent on the available communication technologies, and that 
technological change is presently driving an expansion of its meaning” (HERRING, 2011, on-line). 
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Essa interação também vista na oralidade e definida como boca a boca por Arndt 

(1967, p. 292, tradução nossa), como “uma comunicação oral e pessoal entre um emissor 

percebido como não comercial e um receptor, tratando de uma marca, um produto ou um 

serviço oferecido para venda”34, é concebida na internet por meio de trocas de mensagens, 

predominantemente textual, que segundo Chetochine (2006), se propaga com mais rapidez, já 

que estamos mais interligados. 

 
Se admitimos que o buzz marketing não é um boca a boca desordenado ou 
um rumor artificial não controlado, mas um trabalho de evangelização e de 
contágio, percebemos que as pessoas comuns são tão ou mais importantes 
em sua comunidade quanto o líder de opinião. (CHETOTINE, 2006, p.34) 

 

O boca a boca é definido por diversos autores como a troca de mensagem por pelo 

menos duas pessoas, sem que se perceba o interesse comercial. 

As definições sobre o boca a boca, vistas na década de 1960 até o início do século 

XXI, não apresentam muitas variações conforme quadro 3: 

 

Quadro 3 – Definindo oboca a boca. 
Autores/década Definições 

Arndt (1967) Comunicação oral e pessoal entre emissor e 
receptor – sem percepção comercial. 

Westbrook (1987) Comunicações informais direcionadas aos 
consumidores 

Bone (1992) Troca de comentários e ideias entre indivíduos – 
sem fonte de marketing 

Ikeda (1997) 
Troca de informações de uma pessoa para outra, 
amigos e outras fontes não empresariais – líderes 
de opinião. 

Engel (2008) 
Transmissão informal de comentários, opiniões e 
informações entre duas pessoas – sem que 
nenhuma seja um profissional de marketing. 

Fonte: Tubenchlak, 2013, p.32. (Adaptado) 

 

Segundo Butle (1998), é na revolução da Internet que o boca a boca se modifica, não 

sendo face-a-face, oral e efêmero. Para Breazeale (2009), o boca a boca ganha sua versão 

eletrônica e busca o compartilhamento e a interação. 

Para Hennig-Thurau (2004, p.39, tradução nossa), a comunicação boca a boca on-

line é “como qualquer declaração positiva ou negativa feita por potenciais, reais, ou ex-

                                                 
34“He characterized WOM as oral, person-to-person communication between a receiver and a communicator 

whom the receiver perceives as non-commercial, regarding a brand, product or service”.  
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clientes sobre um produto ou empresa, que é feita disponível para uma multidão de pessoas e 

instituições através da Internet”35. Esta definição também é citada por Chu e Kim (2011, p.48, 

tradução nossa), como “uma troca de informações de marketing entre os consumidores e 

desempenha um papel fundamental na mudança de atitudes e comportamentos dos 

consumidores em relação aos produtos e serviços”36. 

Partindo deste olhar referente às trocas de mensagens e a permanência dos textos na 

rede, Hoffman e Thomas (1996) ponderam que as discussões assíncronas são usualmente 

mantidas, permitindo dessa forma que outros usuários participem ou leiam as mensagens 

acordados com seu tempo e espaço.  

Podemos visualizar as diferenças entre o boca a boca tradicional e o boca a boca on-

line por meio do quadro comparativo estruturado por Chu e Kim (2009) (quadro 4): 

 

Quadro 4 – Diferenças e similaridades no boca a boca (tradicional X on-line). 
 Boca a boca tradicional Boca a boca on-line 

Diferenças 
 Modo 
 Escopo 
 Fala  

- Falado pessoa a pessoa 
- Fontes identificadas 
- Menor controle dos consumidores 
sobre a comunicação 
 
- Efêmero 
- Restrições geográficas 
- Um para um/pequenos grupos 
 

- Vários formatos on-line 
- Fontes identificadas e não 
identificadas 
- Maior controle dos consumidores 
sobre a comunicação 
- Sem restrições geográficas e de 
tempo 
- Um para um, um para muito e muitos 
para muitos 
 

Similaridades - Comunicação interpessoal 
- Influencia na tomada de decisão 
- Multidirecional e interativa 
Fonte: Chu; Kim, 2009, p.17. (Adaptada, tradução nossa) 

 

Para Goldsmith e Horowitz (2006, p.1, tradução nossa), “a comunicação boca a boca 

on-line é um processo complementar à comunicação face-a-face”37, mesmo que não entre os 

mesmos locutores. Para Kaijasilta (2013, p.13, tradução nossa)38 nove elementos são 

identificados para que haja uma comunicação boca a boca on-line (figura10): 

                                                 
35 “Any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or 

company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet” (HENNIG-
THURAU, 2004, p.39). 

36 “WOM is defined as the act of exchanging marketing information among consumers, and plays an essential 
role in changing consumer attitudes and behaviour towards products and services” (CHU; KIM, 2011, p.48). 

37“Highlight the importance of the eWOM investigation as an extension of the traditional face-to-face 
communication” (GOLDSMITH; HOROWITZ, 2006, p.1). 

38 “Based on this analysis, nine main elements for eWOM communication can be identified. Electronic word-of-
mouth is opinion sharing between consumers about experiences (1) and opinion leaders have an influential 
role in the content sharing process (2). The interaction happens via the Internet/online through different 
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1. O boca a boca on-line é o compartilhamento de opiniões entre consumidores sobre suas 

experiências; 

2. Líderes de opinião têm papel influente no processo de compartilhamento de conteúdo; 

3. A interação ocorre através de várias plataformas39; 

4. É baseado em rede; 

5. É dirigida para várias pessoas; 

6. É um processo de interação sem restrições de local ou hora; 

7. Pode ser anônimo; 

8. Podem ocorrer problemas de credibilidade; 

9. Mais presente no processo decisório do consumidor. 

 

 

Figura 10– Elementos para uma comunicação boca a boca. 
 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Kaijasilta, 2013, p. 14. (Adaptada) 

 

Para Jones, Aikem e Boush (2009), o ciberespaço possibilita aos consumidores trocar 

opiniões, ou seja, reunir informações de outros consumidores e oferecer seus próprios 

conselhos envolvendo-se eletronicamente. Isso funciona como uma rota para influência social 

– processo em que os indivíduos fazem alterações em seus pensamentos, sentimentos, atitudes 

ou comportamento, como resultado da interação com outras pessoas on-line. Ressaltamos aqui 

que, segundo Charaudeau (2013), o ato de informar  

                                                                                                                                                         
platforms (3), is network-based, (4) and directed to multiple people (5). Electronic word-of-mouth is 
interaction without time and location constrains (6) and it can be anonymous (7). Because of the online 
environment, there may occur credibility issues that users consider (8). Still, Electronic WOM is increasingly 
present in consumers’ decision process (9)” (KAIJASILTA, 2013, p.13). 

39 Para o autor, entendem-se aqui ‘plataformas’ como várias redes sociais on-line. 

Anônimo 

Compartilhamento 
entre consumidores 

Líderes de 
opinião presentes 

Várias plataformas 
na internet 

Baseado 
em redes 

Direcionamento 
para múltiplas 

pessoas 

Sem restrições 
locais e 

temporais 
Credibilidade Presente nas 

decisões 
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faz circular um objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não, 
estando um deles encarregado de transmitir e o outro de receber, 
compreender, interpretar, sofrendo ao mesmo tempo uma modificação com 
relação a seu estado inicial de conhecimento. (CHARAUDEAU, 2013, 
p.41) 

 

 Complementando, o autor ainda afirma que o sujeito informador só pode construir 

sua informação em função dos dados específicos da situação de troca. 

Importante também perceber que este boca a boca on-line é raramente síncrono ou 

puramente assíncrono, o que, segundo Recuero (2012, p.55) demonstra o caráter mutante, 

sendo um “evento complexo, múltiplo e multimodal”. 

Nesse ciberespaço, o boca a boca pode acontecer de forma pública ou privada. 

Mesmo as fronteiras não sendo tão claras, podemos dizer que o boca a boca privado acontece 

em espaços delimitados, onde estão presentes apenas os atores participantes da conversação. 

Já o público são as conversas que podem ser vistas por qualquer ator ligado à mesma 

ferramenta. 

A noção de espaço público tem sido objeto de numerosos estudos, principalmente em 

torno das propostas de Habermas (2003) e de Arndt (1967).  

A relação entre o público e o privado está descrita por Habermas (2003), como o 

público ligado à vida em comunidade e suas relações; já o privado, ligado à esfera particular 

de cada indivíduo. 

 

[...] o indivíduo, ao reconhecer suas próprias questões, suas preocupações e 
seus conflitos numa esfera pública determinada, consegue se perceber como 
pertencendo a um coletivo, a uma comunidade que compartilha de seus 
interesses [...] Na medida em que não vejo minhas próprias questões e 
preocupações sendo colocado em comum por uma coletividade, não posso 
me sentir como pertencendo plenamente a essa mesma comunidade. Posso 
vir a participar, mas a dimensão de ‘pertencimento’ é mais complexa que a 
simples participação. Do mesmo modo, para que uma coletividade consiga o 
engajamento de alguém em seus problemas, é preciso que ela o inclua em 
seu fórum de discussões, que ela desenvolva, portanto, não exatamente 
estratégias de ‘mensagens’, mas estratégias de ‘escuta’. (COSTA, 2005, p.9) 

 

Segundo Charaudeau (2013, p.115), a noção do espaço público se amplia cada vez 

mais:  

 

Desde a origem – o advento da polis grega -, que funda as bases da oposição 
entre coisa pública e coisa privada, passando pela civitas romana, que 
desenvolve a noção de “bem comum” ligando-a à de poder, e pelo 
Renascimento, que tira o que é público do mundo monárquico para ampliá-
lo num mundo burguês e que exclusivamente citadino, até a época 
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contemporânea, que, associando-a à noção de opinião pública, faz dela um 
espaço de representação, de compartilhamento e de discussão da cidadania. 

 

Para Thompson (2008), a relação do público com o privado se estabelece através de 

uma dicotomia em que 

 
[...] público significa aberto ou acessível ao público. Público neste sentido é 
o que é visível ou observável, o que é realizado na frente de espectadores, o 
que está aberto para todos ou muitos vejam ou ouçam. Privado é, ao 
contrário, o que se esconde da vista dos outros, o que é dito ou feito em 
privacidade ou segredo ou entre um círculo restrito de pessoas. 
(THOMPSON, 2008, p.112) 

 

Habermas (2003) complementa ao afirmar que há uma diferenciação entre as esferas 

(público e privada), mas não um limite que as separe, havendo entre elas um fluxo de 

comunicação. Vale lembrar que, nessa esfera pública burguesa abordada por Habermas 

(século XVIII), as discussões eram feitas nos salões e cafés e, hoje, nos ambientes virtuais, ou 

seja, uma esfera pública contemporânea. O espaço público foi criado, em todos os momentos, 

obedecendo às necessidades e práticas culturais dos grupos. 

 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 
comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. Do mesmo modo que 
omundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se reproduz através 
doagir comunicativo, implicando apenas o domínio de uma linguagem 
natural; ela está em sintonia com a compreensibilidade geral da prática 
comunicativa cotidiana. (HABERMAS, 2003, p.92) 

 

Para Linhares (2006), o espaço público se constrói no cotidiano e se concretiza no 

ato comunicativo, dinâmico e mutável. É dependente das interações e mediações produzidas 

pelos indivíduos. Entre essas mediações estão aquelas estabelecidas pelas novas tecnologias 

da comunicação, por exemplo, a internet. 

Os indivíduos pertencentes a esse novo espaço público ou ciberespaço enfrentam as 

diversidades - um espaço que exige uma postura perante a diferença, a diversidade e a 

pluralidade. Para este autor há uma nova sociedade em construção e com ela um novo espaço 

público construindo-se num processo de argumentação racional: “A internet coloca-se como 

um espaço que pressupõe uma subjetividade intersubjetivamente estabelecida, é processual e 

se põe em permanente tematização e questionamento. É, portanto, um espaço público”. 

(LINHARES, 2006, p.170) 
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Numa sociedade plural e profundamente diversificada, a internet é um 
espaço onde o outro pode se constituir. Há sempre um nicho, um “domínio” 
a ser conquistado. Mesmo que esse espaço ainda não seja plenamente 
utilizado por todos (democraticamente), não deixa de representar um espaço 
político e um espaço público, fruto de uma nova racionalidade comunicativa, 
formado a partir das relações cotidianas – mesmo virtuais –, mas que nos 
possibilita pensar numa concepção global de racionalidade que fundamenta 
uma moral universal igualitária, diferente daquela com que se está 
acostumado a sonhar. (LINHARES, 2006, p.175-176) 

 

A esfera pública configura-se, ainda hoje, como um local de liberdade para se 

expressarem ideias e ideais. Esse espaço público protagonizado pela internet tem como 

característica o relacionar das pessoas, mesmo que separadas fisicamente. Supera-se a 

imagem “emissor-receptor”, pois se tem a possibilidade de qualquer pessoa publicar suas 

opiniões e deixá-las visível ao público, fortalecendo, assim, um local onde o individual se 

perde, já que, ao se tornar público, se passa a ser julgado e observado por todos.  

A esfera pública é vista, segundo Habermas (2003), como um espaço onde a opinião 

pública ganha relevância. Não se trata de um espaço físico, mas de um ambiente propicio para 

o debate, onde há diversas esferas públicas de acordo com a temática. A esfera se forma 

quando o tema é de interesse de um determinado grupo, o qual pode ser formado por poucas 

ou muitas pessoas, além de pessoas em agrupamentos diferentes que debatam o mesmo 

assunto.   

No âmbito da esfera pública, é importante, também, observar o conceito de opinião 

pública, conceito intimamente ligado à esfera pública. 

Na visão de Habermas (2003), a opinião pública seria construída através do debate e 

da contra-argumentação dos participantes da esfera pública. Hoje, o termo também está 

associado à vontade geral da população. 

Lippmann (2010, p.40) apresenta o seguinte conceito sobre opinião pública: 

 

Aqueles aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento de outros 
seres humanos, na medida em que o comportamento cruza com o nosso, que 
é dependente do nosso, ou que nos é interessante, podemos chamar 
rudemente de opinião. As imagens na cabeça destes seres humanos, a 
imagem de si próprios, dos outros, de suas necessidades, propósitos e 
relacionamentos, são suas opiniões públicas. (LIPPMANN, 2010, p.40) 

 

Em sua obra, Lippman (2010) faz suas abordagens sobre opinião pública já em 1922, 

ano em que o mundo vivencia os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. O autor 

afirma que as pessoas, ao adquirirem informações, não estão tão conhecedoras a ponto de bem 

formularem sua opinião, que, mais tarde, se tornará pública. Complementa ao afirmar que os 
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estereótipos colaboram para formar uma visão equivocada do mundo. Apoiada nisso, a mídia 

reforça os estereótipos eliminando as opiniões originais. 

Segundo o autor, o público não tem capacidade de emancipação. O cidadão comum 

fica só nos estereótipos, e o “público” é visto como abstração teórica, capaz apenas de juízos 

parciais sobre as questões e facilmente influenciável. Para ele, a sociedade não se funda na 

comunhão ou na convenção, mas na coincidência. 

 
Mas a vida moderna é apressada e multifária, acima de tudo as distâncias 
físicas separam homens que estão frequentemente em contato vital um com o 
outro, como empregador e empregado, o funcionário público e o eleitor. Não 
há nem tempo nem oportunidade para conhecimento, e o resto da imagem 
preenchemos com os estereótipos que carregamos em nossas cabeças [...] As 
mais sutis e difundidas de todas as influências são aquelas que criam e 
mantêm o repertório de estereótipos. (LIPPMANN, 2010, p.91) 

 

Há na literatura uma divisão da opinião pública: primeiramente, a grande opinião 

pública, formada por todas as pessoas (a sociedade), e a pequena opinião pública, a qual 

abrange pessoas interessadas e ligadas a uma organização – os stakeholders40. 

Segundo Terra (2010), o processo de comunicação vem sofrendo uma evolução no 

modo como ela se mostra aos outros. As conversações migraram do telefone para o e-mail e 

deste para os consumidores instantâneos e, agora, para as redes sociais on-line, tornando-se, 

assim, cada vez mais públicas e menos particulares. Como já visto por Habermas (2003), a 

opinião pública é importante para ativar o debate sob diferentes interesses para se chegar a um 

consenso. 

 
Importante mencionar que não é possível haver uma opinião pública se não 
houver a interação e a troca de ideias com outra pessoa ou grupo, pois, neste 
caso, estaríamos falando apenas de opinião particular. Sua importância é 
ativar o debate, discutir o assunto, observando diferentes interesses para se 
chegar a um consenso, que agrade ao maior número de pessoas. Este 
resultado permitirá mudanças de atitudes, regras, normas, etc., para se atingir 
uma melhoria ou uma vontade de uma população. (TEIXEIRA, 2013, p.4) 

 

Retornamos, aqui, para o termo astroturfing, o qual pela encenação pode modificar a 

opinião dos participantes das redes sociais on-line.  

 

O interesse privado de pessoas privadas se passa por um interesse público 
através da própria encenação da existência de um público lhe dando suporte, 

                                                 
40 Públicos de interesse que mantêm relacionamentos como colaboradores, consumidores, acionistas, 

fornecedores, distribuidores, revendedores, comunidades, governo, associações, sindicatos etc. 
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e essa encenação acaba por se confundir e influenciar a opinião pública. 
(SILVA, 2013, p.7) 

 

Lima Junior (2014) afirma que, ao se disfarçarem de pessoas comuns, “como nós”, 

os astroturfings demonstram opiniões de um público “encenado” e acabam por receber 

solidariedade de outros usuários, tendo, assim, a possibilidade de alterar enquadramentos, 

crenças e percepções sobre determinados temas. 

Deparamo-nos com os apontamentos de Habermas (2003) sobre a “opinião pública 

encenada”, ou seja, o processo de manipulação para a formação da opinião pública pelos 

meios de comunicação de massa, que se mostram relevantes se aplicados à prática do 

astroturfing, ajudando a perceber como os interesses e posicionamentos privados podem 

assumir contornos de algo público através da encenação de um público defendendo-os nas 

redes sociais on-line. 

Mostra-se questionável a postura de alguns autores ao afirmarem que o público agora 

possui o poder em suas mãos, ou melhor, em sua digitação e em sua conexão. É importante 

cautela quanto a esta afirmação, como vimos anteriormente. 

Segundo Teixeira (2013, p.9), a tecnologia permitiu o engajamento cívico, “dando o 

direito de todas as pessoas participarem do debate, independentemente de onde estejam ou do 

grupo de interesse em que atuem”. Segundo esta autora, isto permitiu reviver o que chamamos 

de engajamento, participação e mobilização que foram perdidos ao longo dos últimos 30 anos. 

Grupos no Facebook são exemplos dessas vozes, como o grupo de mulheres de 

diversas denominações evangélicas que se estão reunindo para falar sobre o desafio de serem 

feministas.  São mais de 1.300 membros no grupo até julho de 2015 e, segundo a criadora, 

Thayô Amaral, em entrevista dada à BBC Brasil, as integrantes do grupo se sentem minoria 

tanto dentro da igreja tanto quanto dentro do movimento feminista. Já no grupo, encontraram 

um espaço para discutir coisas que não conseguem nem no meio feminista, por serem cristãs, 

nem no meio cristão, onde são rejeitadas (figura 11).   

 

Figura 11 – Grupo no Facebook “Feministas Cristãs”. 

 
Fonte: Grupo Facebook – Feministas Cristãs, 2015. 
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O Movimento Brasil Livre também está presente nas redes sociais, principalmente no 

Facebook com mais de 174 mil membros. Em sua página na internet, há a definição do 

Movimento como uma organização independente que não conta com nenhum tipo de 

patrocínio do governo, dependendo apenas da ajuda de colaboradores alinhados com os ideais 

do grupo. A colaboração pode ser feita via vários cartões de crédito. O interessado também 

pode ajudar sendo um representante ou organizador do movimento na sua região, apenas 

enviando o nome completo, idade e cidade para o e-mail do movimento explicando por que 

quer juntar-se ao grupo.  

O MBL, como é conhecido, convocou, via sites de redes sociais, os manifestos dos 

dias 15 de março e 12 de abril de 2015, os quais reuniram milhares de pessoas em diversos 

estados, além do dia 16 de agosto de 2015. Junto ao MBL, outro movimento, o Vem pra Rua 

(VPR) também mobilizou milhares de pessoas pelo Brasil. Criado no final de 2014, o 

movimento destacou-se nos protestos defendendo o “Fora Dilma”. Hoje o VPR possui mais 

de 586 mil membros na página do Facebook (figura 12). 

 
Figura 12 – Movimento Brasil Livre. 

 
Fonte: Grupo Facebook – Movimento Brasil Livre, 2015. 

 
Vários outros grupos se comunicam via Facebook e reúnem um grupo de pessoas 

interessadas em mudar o cenário da cidade, como acontece com o coletivo “A Batata precisa 

de você”, que começou com uma divulgação tímida pelos sites de redes sociais convidando 

para um “leituraço” em janeiro de 2014. Logo em seguida, o alcance pelas redes sociais on-

line cresceu e chamou a atenção de moradores e frequentadores da Batata que hoje 

modificaram a vista local. Outro movimento que vem crescendo no Facebook é o coletivo 

“Green SP”, que busca plantar várias mudas de flores e plantas.  

Todas essas páginas no Facebook possibilitam o manifesto ou as vozes de seus 

membros. Isto também é visto por consumidores de diversos produtos. Casos recentes nos 

permitem observar os manifestos nos sites de redes sociais, principalmente no Facebook, por 

consumidores satisfeitos ou insatisfeitos com os produtos e, até mesmo, insatisfeitos com 

outros membros do grupo. No primeiro semestre de 2015, tivemos o caso do “O Boticário” 
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em sua campanha para o dia dos namorados (figura 13). A campanha trouxe diferentes tipos 

de casais, heterossexuais e homossexuais trocando presentes, o que levou a reações 

homofóbicas e ameaças de boicote à marca nas redes sociais e até mesmo denúncias no 

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Segundo o site Reclame 

Aqui, desde o dia 25 de maio de 2015, data em que o vídeo foi lançado (TV e internet), até o 

dia 1º de junho do mesmo ano, foram 90 reclamações abertas, sendo 84 delas contra e 6 

favoráveis à propaganda. Enquanto alguns grupos tentaram ensaiar um boicote à marca, 

outros disseram que iriam às lojas para presentear com os produtos da marca.  

 
Figura 13 –Boca a boca no Facebook O Boticário. 

 
Fonte: O Boticário Facebook, 2015. 

 

O boca a boca foi alimentado ao mesmo tempo pelo consumidor satisfeito e pelo 

consumidor insatisfeito. Esse buzz gerado nas redes sociais on-line transcendeu a barreira do 

on-line e fez com que as pessoas comentassem sobre o assunto em suas redes sociais, estando 

elas no ambiente físico ou virtual.  

Os comentários referentes a uma peça publicitária, um evento ou qualquer fato do 

cotidiano presente no universo off-line se materializam no universo on-line, gerando 

conteúdo, pauta para as mídias tradicionais como rádio, TV e o impresso. É o fluxo do boca a 

boca agora nas redes sociais on-line (figura 14). Como afirma Terra (2010, p.78), 

“independente do desejo ou não das organizações, o fato é que os usuários comentam sobre, 

marcas produtos, serviços, experiências em comunidades on-line”. 
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Figura 14 – O fluxo do boca a bocaon-line. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Cercamo-nos de autores que conceituam o universo contemporâneo e suas novas 

sociabilidades – universo constituído por indivíduos fragmentados em múltiplas identidades, 

onde nos deparamos com um novo espaço-tempo a ser experenciado, uma sociedade firmada 

em laços e participativa diante de novos suportes comunicacionais.  

No próximo capítulo, trataremos do processo de comunicação unilateral, bem como 

dar conta de explicar a mudança para um processo multidirecional. 
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Capítulo II – UMA COMUNICAÇÃO MULTIDIRECIONAL 
 

Segundo Williams (1988, p.72), a palavra comunicação, derivada do latim 

communicare, que significa “tornar comum a muitos”, surgiu em língua inglesa no século 

XV. Já a partir do século XVII, a palavra se estendeu para os meios e as vias de comunicação 

como as estradas e canais, confundindo, por algumas vezes, a comunicação de ideias com os 

transportes. Diferenciamos também “comunicação” de “meios de comunicação:  

 
a comunicação representa um processo social primário, com relação aos 
quais os chamados meios de comunicação de massa são simplesmente a 
mediação tecnológica: em suas extremidades estão sempre às pessoas, o 
mundo da vida em sociedade. (RÜDIGER, 2011, p.16) 

 

Foi no século XX que a palavra comunicação passa a ser utilizada para designar os 

meios como a imprensa e o rádio, tanto quanto a expressão “sociedade da comunicação”. Vale 

deixar claro que isso não quer dizer que antes não nos comunicávamos, pelo contrário.  

A “sociedade da comunicação” passa pela dimensão tecnológica, vista por McLuhan 

(1972) como a sociedade facultada pelos meios eletrônicos, além da mundialização 

possibilitada também pelas redes globais de comunicação. É igualmente vista de uma 

dimensão econômica, em cuja sociedade pós-industrial os bens materiais dão espaço para a 

informação, a comunicação e a cultura.  

O termo “meio massivo” passa a ser usado para descrever os meios de comunicação 

que operam em grande escala “atingindo e envolvendo virtualmente quase todos os membros 

de uma sociedade em maior ou menor grau” (MCQUAIL, 2003, p.4).  Podemos dizer que essa 

“sociedade da comunicação”, século XXI, se comunica mais e de diversas formas, revelando-

se diferente das outras, mas não por isso, necessariamente melhor. 

Iniciamos, então, por uma comunicação linear unidirecional, modelo que surge com 

a engenharia, pelos estudos focando a transmissão de informação, consolidando os termos: 

emissor, canal, mensagem e receptor. Esse modelo de comunicação também reflete o 

desenvolvimento dos meios eletrônicos de comunicação que promovem uma nova forma de 

se comunicar e relacionar.  

Lembramos que o primeiro modelo de comunicação foi apresentado por Aristóteles, 

no século IV a.C. De acordo com o filósofo, três pontos eram essenciais para o processo de 

comunicação: 

1) A pessoa que fala (locutor);  
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2) O discurso que faz; e  

3) A pessoa que ouve. 

Desses três pontos estruturamos o processo comunicacional, tendo como base o 

emissor, a mensagem e o canal. 

A partir desse modelo caminhamos nossas leituras pelos estudos de Lazarsfeld em 

“The Peoples Choice”, em 1940, um clássico tanto da sociologia quanto da comunicação, em 

conjunto com Bernard Berelson e Hazel Gaudet. Lazarsfeld observou a existência do líder de 

opinião em estudo realizado por ocasião da eleição presidencial dos Estados Unidos em 1940, 

onde constatou que a presença do líder de opinião era tanto quanto ou mais influente que os 

meios de comunicação sobre os indivíduos. 

Para Wolf (2002), Katz e Lazarsfeld marcam a comunicação pela abordagem dos 

“efeitos limitados”, onde o autor aponta que não só os meios influenciam, mas também outras 

forças dentro da estrutura social medeiam o conteúdo passado pelos meios. Segundo Katz e 

Lazarsfeld (2006), essa mediação1 era feita pelos líderes de opinião que tinham o poder de 

influenciar a opinião de pequenos grupos. Isso refletia onde os formadores de opinião 

ocupavam um lugar importante: na transmissão e disseminação da informação. 

 
O grupo humano nunca é simplesmente um agregado, mas uma estrutura que 
envolve papéis e dependências de bloqueio. Em grupos mais ou menos 
estáveis, os papéis tornam-se parte integrante das normas do grupo.  Até 
mesmo grupos informais que podem não ter qualquer sentido de forma ou de 
direção, em breve, encontram-se com membros mais e menos ativos, 
membros mais e menos dependentes, mais e menos poderosos, etc. Um 
pacificador pode se desenvolver no grupo, cuja função seja resolver 
argumentos e disputas; um piadista pode ser conectado para aliviar situações 
de tensão; o início de atividades pode se tornar o domínio de um ou dois 
membros; uma fofoca pode se espalhar como novidades próprias do 
grupo2.Praticamente sempre – embora suas funções possam variar – há uma 
ou mais pessoas no grupo a quem o grupo reconhece como líderes ou 
influenciadores do grupo. (KATZ; LAZARSFELD, 2006, p.98) 

 

Esse conceito de líder de opinião fez com que Katz e Lazarsfeld desenvolvessem a 

pesquisa e teoria sobre o “fluxo de dois estágios”, conhecida como two-step-flow 

communication, cujo fluxo seria da seguinte forma: 

a) caminho da informação entre os meios de comunicação e os líderes de opinião; 

b) a disseminação da informação dos líderes de opinião para os indivíduos. 

                                                 
1 Conceituamos a mediação como ação de servir de intermediário ou de ser o que serve de intermediário. 
2Para uma discussão sobreas variedades defunções típicasdepequenos gruposinformais, ver, por exemplo, 

Bennee Sheats(1948) e Newcomb(1950), o relatório de uma dissertaçãodeH. W.Heynsque trata, em parte deste 
assunto.Para uma discussãomais recentee excelente, ver Slater(1955). 
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Observando a teoria, Wolf (2002) afirma que é importante realçar que o contexto 

social a que essa teoria se refere era diferente do contexto atual. Ele diz que, com a chegada 

da TV, os líderes de opinião ficam “quase que completamente dispensados da sua função de 

filtro, em consequência da difusão dos temas, informações e opiniões” (WOLF, 2002, p.58).  

O mesmo autor afirma que a maior parte da mensagem das comunicações de massa é recebida 

de forma direta, não necessitando do líder de opinião para ser difundido o nível de 

comunicação interpessoal, apresentando-se como uma conversa acerca do conteúdo dos meios 

de massa, o que é conceituado pelo autor como opinion-sharing. 

A grande mídia não é mais porta-voz e, sim, o consumidor contemporâneo, “[...] é o 

aspecto da individualidade que define a direção e a percepção de nossas ações, mas as 

interações do indivíduo baseiam-se através da ação do eu e inevitavelmente governado por 

aquilo que “nós” socialmente construímos3 (GALINDO, 2012c, p.21, tradução nossa). 

Quando procuramos emitir nossas opiniões é importante levar em consideração todo 

o repertório cultural já construído, além de todo o ambiente que nos cerca, já que a opinião 

pública se forma por meio da comunicação e da interação social.  

Assim, nossa pesquisa se atenta ao paradoxo que surge nessa sociedade em rede, 

onde o conteúdo produzido nas redes sociais on-line pelos indivíduos, que ali dialogam, é 

disponibilizado na rede em volume semelhante ao da mídia massiva, de um para muitos, mas 

que agora cada indivíduo potencializa suas expressões com seus pares, com seus 

agrupamentos ou tribos como se refere Maffesoli (2010b), de muitos para muitos, fazendo 

com que uma marca ou produto modifique/altere também sua forma de relacionar com seus 

consumidores. 

Faz-se necessário uma releitura sob o olhar das formulações levantadas por 

Lazarsfeld sobre a figura do líder de opinião e o fluxo comunicacional. Antes, focávamos 

apenas em um meio comunicacional unidirecional voltado para a massa, mas, hoje, atuamos 

com um meio multidirecional com manifestações massivas quando milhares de pessoas 

acessam as redes sociais on-line de forma individualizada, ou seja, temos um meio massivo 

com acesso individualizado.  

 

As pessoas ante essa revolução tecnológica, nas principais cidades do 
mundo, apontam e atuam nessa direção, uma vez que o contexto global nos 
evidencia que o homem pós-moderno está profundamente integrado às 
mídias digitais, juntamente com as conexões que essas permitem estabelecer 

                                                 
3 “[...] es el aspecto de la individualidad el que configura el sentido y la percepción de nuestras acciones; sin 

embargo, ella se basa en las interacciones del individuo, a través de la acción del ‘yo’ e inevitablemente regida 
por lo que ‘nosotros’ construimos socialmente” (GALINDO, 2012c, p.21). 
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em quase todos os sentidos. E, retomando os efeitos midiáticos que esse 
poder digital vem causando à sociedade tecnológica, podemos dizer que o 
processo comunicacional – agora – se dará quase que individualmente e não 
mais como um fenômeno grupal. (MORAIS, 2010, p.85) 

 

Para Rodrigues (2006), algo que parece contrariar os fundamentos da comunicação 

de massas, tendo a ausência de intermediários que caracteriza a informação publicada na web 

e a consequente fragmentação do espaço público. 

 

1. Da mídia massiva para a pessoal 

 

O termo “meios de comunicação de massa” se origina no século XIX em meio à 

sociedade moderna e o fenômeno das massas, da aglomeração urbana, de um trinômio que 

significava o progresso: máquinas, multidões e cidades. 

As camadas populares recém-chegadas do campo, transformadas em “massas 

urbanas”, nos levam a pensar na massificação. Para Ferreira (2013), a concentração 

populacional nos espaços, caracterizados pela urbanização e industrialização, faz surgirem as 

organizações ditas de massa: partidos, associações e sindicatos. Nesses espaços, onde as 

massas populacionais deixam de ser camponesas e passam a ser caracterizadas pelo novo 

trabalho em torno da indústria e da técnica, tem-se o advento dos chamados meios de 

comunicação de massa. 

Até o século XX, a imprensa/mídia impressa (jornais, revistas e livros) foi 

importante para a sociedade, pois contribuiu com as mudanças sociais, políticas e econômicas, 

além da educacional, sendo o principal veículo de troca de informações e ideias. Lembramos 

também que a mídia impressa foi elemento central no que McLuhan (1972) dominou de 

“Galáxia de Gutenberg”4. 

O progresso técnico da tipografia possibilitou a impressão mais rápida e de melhor 

qualidade, tendo assim a expansão dos livros e jornais provenientes da industrialização, da 

alfabetização, da urbanização e dos progressos técnicos. Para Souza (2006), até princípios do 

século XIX, a evolução técnica da indústria gráfica foi muito lenta. Mas tudo se modificou 

com a invenção da rotativa, por Koning, em 1812, possibilitando cópias a baixo preço. 

                                                 
4 Em 1962, Marshall McLuhan publica “A galáxia de Gutenberg”, declarando que a linearidade da tipografia 

condicionou a visão de mundo do homem e a palavra impressa produziu a ruptura entre a cabeça e o coração. 
A nova interdependência eletrônica recria o mundo à imagem de uma aldeia global. 
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Para DeFleur e Ball-Rockeach (1996), com a aceitação da imprensa de massa, o 

ritmo da comunicação humana passou a ser cada vez mais intenso. O telégrafo tornou-se 

elemento importante que acabaria levando aos veículos de massa eletrônicos. 

Foram as descobertas do final do século XIX, porém, que levaram as conquistas 

técnicas que possibilitaram a transmissão da voz humana: transmissões que ocorreram em 

1908, em Paris, a partir da Torre Eiffel, e nos Estados Unidos a partir da Metropolitan Opera, 

em Nova York. 

O rádio, em seu início, era visto apenas como um sistema de telecomunicações entre 

afazeres militares, mas foi somente após a Primeira Guerra Mundial que a escuta radiofônica 

por um público vasto e heterogêneo aumentou. Entre os anos de 1930 e 1940 viveu seus anos 

dourados. 

Outro veículo que não podemos desprezar é o cinema que, junto com o rádio, trazia 

grande público para as salas de exibição, sendo ele um produto do processo tecnológico e da 

organização da indústria do imaginário. O cinema dos irmãos Lumière prestava-se a um 

registro social e documental da época que, mais tarde, foi usado pelos nazistas com finalidade 

propagandística. Mas foi na produção audiovisual televisiva, que os meios de comunicação de 

massa ganharam maior repercussão. 

 
A tecnologia das comunicações oferecia à massa, agora composta de 
diversos segmentos sociais, com o disco e o fonógrafo, o cinema, o rádio e, 
por fim, a televisão, novos meios de difusão de mensagens, que iriam 
permitir a imediata e simultânea recepção das mesmas informações a 
públicos os mais vastos, heterogêneos e dispersos. A comunicação massiva 
iria tornar-se o instrumento mais efetivo na implantação da sociedade de 
massa. (BELTRÃO; QUIRINO, 1986, p.28) 

 

Foi com a televisão, em sua essência um meio audiovisual, que os meios de 

comunicação massivos ganham mais força. A TV surge pelo empenho de vários 

pesquisadores que buscavam transmitir imagem em movimento e som ao mesmo tempo. 

Segundo DeFleur e Ball-Rockeach (1996), foi em 30 de setembro de 1929 quando o 

escocês, naturalizado inglês, John Logie Baird, obteve permissão para colocar no ar um 

serviço experimental de televisão com a BBC de Londres. A data de sua invenção remonta a 

1920 e a sua inauguração oficial com transmissões regulares é a partir de 1931. 

 

Uma data que merece ser lembrada é o dia 30 de setembro de 1929, quando 
Baird, depois de infindáveis negociações com uma relutante BBC, obteve 
permissão para lançar um serviço experimental de televisão. O presidente do 
Conselho Britânico de Comércio, dando sua bênção, disse aos espectadores 
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(ainda não descritos assim) que esperava ansiosamente que ‘esta nova 
ciência aplicada estimulasse e criasse uma nova indústria, não somente para 
a Grã- Bretanha e para o Império Britânico, mas para o mundo todo. 
(BRIGGS; BURKE, 2004, p.181) 

 

Já no Brasil, a história começa quando Assis Chateaubriand, do império de 

comunicações “Diários Associados”, inicia astransmissões da TV Tupi em São Paulo. 

A primeira transmissão foi em 04 de julho de 1950, em São Paulo, com uma 

apresentação musical de Frei José Mojica, ex-ator de cinema da época. Os produtos 

transmitidos nesse início da TV eram adaptações de programas de rádio e peças de teatro. Os 

programas eram ao vivo, pois o registro de sons e imagens na época era em película 

cinematográfica.  

 

A principal característica da televisão é a sua onipresença em cada lar, onde 
se converteu quase num elemento mais da família. A televisão tornou-se, 
assim, preponderante entre os mass media, cumprindo várias funções, aliás 
comuns a outros meios de comunicação: informar, formar, entreter. 
Obviamente, ver televisão gera efeitos no receptor: modelação do 
conhecimento, integração de novos referentes sobre o mundo, as coisas e as 
pessoa, etc. Mas também propicia, tal como o cinema (aliás, a televisão 
funciona, frequentemente, como suporte do cinema), uma fuga à monotonia 
da vida quotidiana. Ou seja, o público também usa a televisão para ser 
gratificado. (SOUSA, 2006, p.580) 

 

A televisão, para muitos comunicadores, passa a ser um divisor de águas e, de lá pra 

cá, tudo começa a se modificar. Nosso processo de mudança vem também com a tecnologia 

que deixou o aparelho de TV cada vez menor e mais leve - a revolução do transistor. Depois 

de alguns anos, passamos para o sistema de televisão por cabo, o que proporciona uma 

melhora na qualidade da imagem e do som. Foi somente na década de 1980, no Brasil, que 

surge o sistema de televisão por satélite, permitindo a escolha de canais. 

Segundo dados do IBGE5, o veículo TV, já no século XXI, ainda é o mais 

‘consumido’ pelos brasileiros e aumenta a cada ano, como se observa no gráfico 1. E o padrão 

de consumo de bens duráveis dos brasileiros segue o ritmo das mudanças tecnológicas. Os 

dados do Censo 20106 mostram que o número de domicílios que possuem aparelhos de TV 

superou aqueles que possuem rádio. Antes, o rádio era o aparelho doméstico mais presente 

nas casas dos brasileiros. Em 2000, 87,9% dos domicílios tinham um aparelho de rádio em 

                                                 
5Pesquisa Nacional de Amostragem em Domicílio (PNAD)/IBGE, realizada anualmente pelo IBGE e divulgada 

em dezembro de 2014. 
6No Censo 2010, mais de 190 mil recenseadores visitaram 67,6 milhões de domicílios nos 5.565 municípios 

brasileiros. 
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casa, contra 87,2% de televisores. Já pelo Censo de 2010, os aparelhos de TV estão presentes 

em 95,1% das residências e os rádios caíram para 81,4%.Em 2014, esse comparativo ganhou 

destaque, deixando o rádio como o veículo que perde penetração, seguido pelo telefone fixo 

conforme gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Penetração da TIC no Brasil. 

 
Fonte: Teleco – Inteligência em Telecomunicações, 2015. 

 

Segundo Sousa (2006), em alguns países subdesenvolvidos como Moçambique, onde 

não há uma imprensa de grande circulação e o sistema televisivo é rudimentar, o rádio ainda é 

o meio de comunicação social principal e primordial. No Brasil, mesmo com queda no 

número de aparelhos convencionais de rádio, é importante levar-se em conta que, com a 

modernização e a convergência de mídia, os aparelhos tradicionais de rádio cedem lugar para 

os celulares e computadores que recebem também o sinal radiofônico. O Censo 2010 (IBGE, 

2010) ainda mostrou que 36% dos mais de 202 milhões de aparelhos celulares estavam 

equipados com aparelhos de rádio, uma soma aproximada de 75 milhões de receptores. Esses 

dados certamente se modificam ano a ano em função da aquisição dos aparelhos de celulares. 

Para ANATEL7, o Brasil terminou novembro de 2015 com 269,6 milhões de celulares, sendo 

131,5 celulares por 100 habitantes, conforme dados divulgados pela Telecom8 em janeiro de 

2016. 

                                                 
7 Agência Nacional de Telecomunicações no Brasil. 
8TELECOM – Empresa de Telecomunicações que presta consultoria em Inteligência de Mercado de 

Telecomunicações produz estudos, relatórios, bases de dados e workshops. 
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A televisão, como o rádio e o telefone, ganhou uma nova roupagem agora no século 

XXI pela implementação definitiva da alta-definição (a TV com mais linhas) e também pelas 

possibilidades de interatividade, o que deverá permitir ao telespectador maior intervenção 

junto às transmissões. Para Radfahrer (2007, on-line) a palavra ‘interatividade’ era vista de 

forma simplória e, hoje, atinge uma importância não maior, mas diferente. 

 

Quando a Web começou a se tornar popular, o que mais se falava dela era 
uma tal de “interatividade” que, sob o ponto de vista atual, era limitada e 
simplória, pois significava apenas a capacidade de exercer o livre-arbítrio, 
escolhendo uma opção entre um conjunto de ofertas. Nada muito diferente 
de uma banca de jornais, canais de TV ou títulos em uma videolocadora. 
Hoje é diferente. À medida que o indivíduo pode INTERFERIR no conteúdo 
e REDISTRIBUÍ-LO, a informação muda de papel, se torna matéria-prima e 
demanda manipulação. Como ingredientes em uma cozinha ou ferramentas 
de software. (RADFAHRER, 2007, on-line, grifo do autor) 

 

Em 1988, mesmo ainda não bem definido, o termo “interatividade” já se tornara 

popular segundo Rafaeli (1998). “Todavia, não apenas a indústria de informática (e seu 

público-alvo) e campanhas de marketing dos mais diversos produtos abusam do termo; 

observa-se também no meio acadêmico um excesso de definições e tipologias” (PRIMO, 

2011, p.28). 

Thompson (2008) traz o potencial dialógico nos meios tradicionais trabalhando com 

a interação face a face e a interação mediada. Para ele, na interação face a face, os indivíduos 

realizam trocas simbólicas permitidas pelo ambiente físico compartilhado. Já as tradições 

orais sobrevivem pelos relatos de atividades e histórias contadas, mas ficam restritas a um 

espaço físico determinado. Primo (2011, p.19) afirma que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação veio oferecer novas formas de ação e novos tipos de relacionamentos sociais. 

“A interação passa a dissociar-se, então, do ambiente físico, estendendo-se no espaço e 

proporcionando uma ação a distância”. 

Thompson (2008) sugere então três tipos de situações (colunas azuis), vistas por ele 

como interativas, criadas pelos meios de comunicação (tradicionais), e acrescidas pela autora 

deste trabalho de uma quarta coluna a partir da inserção do computador (quadro 5): 
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Quadro 5 – Situações interativas. 
Características 

Interativas 
Interação face a face Interação mediana Inter (ação) 

Espaço-humano Contexto de 
copresença: sistema 
referencial espaço 
temporal comum 

Separação dos 
contextos; 

disponibilidade 
estendida no tempo e no 

espaço 

Contexto de 
copresença: sistema 
referencial espaço 

temporal 
resignificado 

Possibilidades de 
deixas simbólica 

Multiplicidade de 
deixas simbólicas 

Limitações nas 
possibilidades de deixas 

simbólicas 

Multiplicidade de 
deixas simbólicas 

Orientação da atividade Orientada para outro 
específico 

Orientada para outro 
específico 

Orientada de muitos 
para muitos 

Dialógico/monológica Dialógica Dialógica Dialógica 
Fonte: Thompson, 2008, p.80 (Adaptado) 

 

Assim, quando falamos em “interatividade”, logo pensamos no potencial multimídia 

do computador, mas, como afirma Primo (2011, p.30), “reduzir a interatividade a aspectos 

meramente tecnológicos, em qualquer situação interativa, é desprezar a complexidade do 

processo de interação mediada”, mesmo observando que o conceito é definido por vários 

autores pelo olhar sob a capacidade da máquina, a potencialidade dos softwares, aos 

programadores. Para Jensen (s.d, on-line), a habilidade potencial da mídia em permitir ao 

usuário certa influência no conteúdo e/ou na forma da comunicação mediada é vista como 

interatividade. Ainda Primo (2011, p.49), afirma que a “interatividade é um feedback [mas 

não é sinônimo] que se relaciona com as mensagens anteriores e com a maneira como essas 

mensagens anteriores se relacionam com aquelas que as precederam”. O autor define que a 

interação é um conceito chave, quando se fala em comunicação mediada por computador e 

internet.  

Para Kerckhove (1997, p.54-55), a internet, mais do que um meio, é um “cérebro 

coletivo” com capacidade computacional inédita, conjugando milhões de processadores em 

todo o mundo e acesso ilimitado a gigantescos bancos de memória – o que, segundo ele é 

muito mais do que apenas um meio.  

Neste momento, citamos DeFleur e Ball-Rockeach (1996), quando afirmam que a 

história da comunicação humana tem sido uma combinação de sistemas de comunicação antes 

do que simples passagem de um para outro. “Tal como a pessoa média do século XIX teve de 

desenvolver a habilidade de leitura a fim de utilizar o jornal, as pessoas hoje têm de se tornar 

‘alfabetizadas em computador’” (DEFLEUR; BALL-ROCKEACH, 1996, p.350). 

A internet já se faz tão presente que, segundo consultoria de tecnologia eMarketer, 

em pesquisa divulgada no mês de novembro de 2014, o mundo deve atingir a marca de 3 
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bilhões de pessoas conectadas à Internet em 2015, o que equivale a mais de 42% da população 

mundial. O total de pessoas com acesso à internet em casa ou no local de trabalho no Brasil é 

de 103,4 milhões, segundo dados publicados pelo setor “Imprensa” da Nielsen, com o título 

“Brasileiros com internet no smartphone já são mais de 70 milhões”. Dessas, apenas 72,3 

milhões foram usuários ativos em julho de 2015 (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de usuários ativos no Brasil – janeiro a julho de 2015 
  jan./15 fev./15 mar./15 abr./15 maio/15 jun./15 jul./15 

Pessoas 
com acesso 

101.450.998 104.078.855 104.078.774 104.078.987 103.403.669 103.403.756 103.403.611 

Usuários 
ativos 

70.979.017 74.184.497 74.607.411 75.205.351 73.023.829 74.157.212 72.278.632 

Tempo de 
navegação 

27:18:58 25:09:46 29:45:37 29:50:24 32:21:14 29:38:48 29:46:27 

Fonte: NetView – Nielsen IBOPE, jul. 2015. 

 

A explosão social on-line está relacionada com as melhorias socioeconômicas que o 

país viveu nos últimos dez anos.  

O Censo de 2010 (IBGE, 2010) ainda nos mostra que a população com mais recursos 

financeiros e maior acesso à educação, possibilita uma melhor qualidade de vida. Isso reflete 

a queda na taxa de mortalidade que recuou de 29,7 em cada mil recém-nascidos no ano 2000 

para 15,6 em 2010. Mais crianças também passaram a frequentar as escolas e, entre os 

estudantes brasileiros que completaram o ensino superior, o índice passou de 4,4% em 2000 

para 7,9% em 2010.Observou-se também uma nova fração da sociedade que passou a 

consumir mais e novos produtos que até então eram apenas sonhos de consumo (gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Evolução das classes sociais em milhões. 

 
Fonte: NERI;CPS/FGV, 2012. 
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Mais capacitadas, as pessoas conseguem empregos melhores e salários maiores, o 

que também modifica seus hábitos de consumo. Com mais renda e emprego, a ida às compras, 

aliada as políticas de crédito, levou à aquisição de uma série de bens, sobretudo os duráveis. 

Em 2000, por exemplo, apenas 10,6% dos lares tinham um microcomputador. Esse porcentual 

evoluiu para 38,3% dez anos depois (figura 15). 

 

Figura 15 – Comparativo do consumo 2000 X 2010. 

 
Fonte: Censo, 2010. 

 

Fato também é que as características sociodemográficas da população brasileira têm 

um grande impacto no uso da internet. Renda e escolaridade criam um hiato digital entre 

quem é um cidadão conectado e quem não é. A escolaridade influencia mais na adesão à 

internet em um município brasileiro do que a renda média da população. De acordo com o estudo 

Target Group Index9, realizado pelo Ibope, em famílias de igual renda, a presença da internet é 

maior quando uma pessoa tem mais escolaridade (figura 16), também divulgado pela reportagem 

do Portal G1, publicada pela jornalista Laura Bretano, com o título “Escolaridade, e não renda, 

determina adesão à internet no país, diz Ibope”. 

 

 
                                                 
9A pesquisa Target Group Index avaliou o comportamento de consumo de 20 mil pessoas entre 12 e 75 anos. O estudo 

foi feito de fevereiro de 2011 até o mesmo mês de 2012 em dez regiões metropolitanas do Brasil e cidades com mais 
de 50 mil habitantes do Sul e Sudeste, que apresentam uma melhor infraestrutura de acesso à internet. Para 
comprovar a influência da escolaridade no acesso à internet no Brasil, o Ibope aplicou esse conhecimento sobre 
todos os municípios por meio dos dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
pesquisa concluiu que quanto maior for a renda e a escolaridade da cidade, maior será a penetração da web. 
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Figura 16 – Renda e sua relação com o acesso à Internet. 

 
Fonte: Bretano; Portal G1, 2013. 

 

Outros dados importantes são os apontados pela pesquisa do IBOPE Media, no 

youPIX SP Festival 201410, a qual mostra que o consumo de outros meios também é 

expressivo entre os jovens, sendo que 92% assistem à TV e 68% escutam rádio (figura 17). 

Além disso, de acordo com o IBOPE Media, a internet deve ser reconhecida, hoje, como uma 

plataforma estratégica de interação e engajamento com os outros meios. 

 

Figura 17 – O consumo dos meios. 

 
Fonte: IBOPE Media, jul. 2014. 

 

                                                 
10A pesquisa foi analisada a partir das informações do estudo Target Group Index e é resultado do projeto 

youPIX Tank, fruto da parceria entre o IBOPE Media, Conecta – unidade de negócios on-line do IBOPE 
Inteligência – e youPix, plataforma que discute as principais tendências da internet. 
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Em outra pesquisa realizada pela CONECTA11 sobre o comportamento do internauta 

brasileiro, revela que 88% assistem à TV e navegam na internet ao mesmo tempo. Nesse 

momento, o smartphone é o dispositivo mais usado (65%), seguido pelo computador (28%) e 

pelo tablet (8%). Isso se deve, atualmente, aos devices12, considerados grandes facilitadores 

de conexão. Segundo a pesquisa, a rápida adesão às plataformas, aliada às práticas culturais 

emergentes faz com que o cenário midiático e os relacionamentos virtuais se tornem 

extremamente atrativos para esse público.  

Pesquisa conduzida pela Secretaria de Comunicação Social (SECOM) – “Pesquisa 

brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira”13–

corroboram esses dados, pois revelam que os brasileiros assistem à televisão, em média, 

4h31minutos por dia, de segunda a sexta-feira, e 4h14 minutos nos finais de semana, sendo 

que a maior parte deles o faz todos os dias da semana (73%). Mas, apesar ser um meio 

extremamente utilizado, a televisão permite que as pessoas realizem outras atividades 

enquanto “assistem” a ela. Dentre as atividades extraídas da pesquisa, podemos citar as 

mencionadas pelos entrevistados como: comer alguma coisa (49%), conversar com outra 

pessoa (28%), realizar alguma atividade doméstica (21%), usar o celular (19%) e a internet 

(12%); 23% disseram que não realizam nenhuma atividade enquanto assistem à televisão. 

Essas informações demonstram que há uma interação entre o hábito deassistir à TV e o uso da 

internet, pois usar o celular, a internet e trocar mensagens instantâneas pressupõem alguma 

conexão com a rede mundial de computadores. Isso também é demonstrado pela pesquisa14 

realizada Conecta no segundo semestre de 2015 (figura 18). 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Conecta – plataforma web do IBOPE Inteligência – realizou a pesquisa em julho de 2015, com 1.004 

internautas de todas as regiões do Brasil.  
12Dispositivo que cria uma interface com o sistema operacional para se conectar com o dispositivo do hardware. 
13A pesquisa encomendada ao Ibope, instituto contratado por meio de licitação pelo governo federal, ouviu 18.312 

brasileiros entre 5 e 22 de novembro deste ano (2015) em 848 municípios. Foram a campo 300 pesquisadores, para 
aplicar um questionário com 85 perguntas. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. 

14 Pesquisa realizada pela Conecta Pesquisas com 1.400 internautas em todo o Brasil. CONECTA é a plataforma 
web do IBOPE Inteligência. Seu foco está na fusão do melhor da pesquisa online tradicional, tecnologia para 
gestão de painéis online – CONECTA – e soluções interativas e inovadoras de marketing digital. 
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Figura 18–Internauta multitela. 

 
Fonte: Conecta, 2015. 

 

O recorde batido no Twitter durante a transmissão da final da segunda edição do 

MasterChef Brasil pela Band, com mais de 1,7 milhão de menções para a hashtag 

#MasterChefBR, mostra como o brasileiro se está tornando cada vez mais multitela. 

Ainda segundo a pesquisada da Secretaria de Comunicação Social (SECOM), os 

elementos geracionais ou etários mostram que os jovens são usuários mais intensos das novas 

mídias. Entre as redes sociais e os programas de trocas de mensagens instantâneas mais 

usadas estão o Facebook (83%), o Whatsapp (58%), o Youtube (17%), o Instagram (12%) e o 

Google+ (8%). A pesquisa ainda revela que, para acessar a Internet, a maioria dos 

entrevistados (71%) o fazem via computador, seguido pelo celular (66%). Há ainda uma 

pequena parcela (7%) dos pesquisados que utiliza tablets para navegar pelo mundo digital. 

Segundo Costa (2002), a comunicação, com essência digital, se caracteriza pela 

multiplicidade de relações envolvidas e de direcionamento das mensagens, os quais fogem do 

modelo estabelecido pela comunicação de massa, sendo aquele de centralização e 

unidirecional. Para a autora, dessa forma, a interatividade nos faz contemplar a possibilidade 

de que todos os interlocutores no processo comunicativo interajam com o meio e entre si. 
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Não podemos esquecer que todas as formas de interação também se associam ás 

experiências de reciprocidade entre o ser humano e as diversas máquinas que nos cercam 

como os meios de comunicação. Desta forma, Primo (2011) conceitua a interação em 

interação reativa e interação mútua. A primeira se refere ao intercâmbio entre softwares, 

trocas previstas, sendo a interação mútua baseada na construção cooperativa da relação como 

em um bate-papo. 

Assim pelos novos meios, os indivíduos deixaram de lado a forma passiva de 

recepção de informações, presentes nos meios tradicionais, para resgatar o receptor que se 

impõe e participa. Isso possibilita que o consumidor mais jovem e mais presente nas redes 

sociais on-line, como vimos anteriormente, esteja mais apto e crítico que os presentes em 

outra faixa etária.   

  
Esta revolução digital implica progressivamente, na passagem dos mass 
media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa, o cinema) para formas 
individualizadas de produção, difusão e estoque de informação. Aqui a 
circulação de informações não obedece à hierarquia da árvore (um-todos) e 
sim a multiplicidade do rizoma (todos-todos). (LEMOS, 2004, p.68) 

 

Para Terra (2010), a comunicação digital em redes sociais on-line presume mais 

simetria entre emissores e receptores e constante troca de papéis entre eles, além da aceitação 

de diálogos, conversações e colaborações.  

 
Tudo isso obriga as organizações a se posicionarem estrategicamente em 
termos de comunicação, primando por uma comunicação on e off-line 
sistematizada e sabendo que suas ações terão desdobramentos (podendo ser 
alvo de manifestações de usuários, consumidores, stakeholders em geral), 
sejam eles no meio físico ou digital. (TERRA, 2010, p.130) 
 
 

Frente a essa visão ‘otimista’ referente ao consumidor, vale esclarecer que ter acesso 

às redes sociais on-line não o torna mais consciente ou poderoso, pois muitos consumidores 

têm acesso, mas não se manifestam. Existe um aporte tecnológico que, teoricamente, o 

possibilita, o capacita a ter maior possibilidade de expressão e compartilhamento de opiniões. 

O acesso à tecnologia amplifica sua voz, o boca a boca hoje pode ser amplo e amplificado 

pelas redes sociais on-line. 
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2.Um processo comunicativo multidirecional 

 

Juntamente com os meios massivos, é importante também relacionar a expressão 

“comunicação de massa”. Começamos pela massa, a qual “é constituída por um conjunto 

homogêneo de indivíduos que, como membros, são essencialmente iguais, indiferenciáveis, 

mesmo que provenham de ambientes diferentes, heterogêneos e de todos os grupos” (WOLF, 

2002, p.25). Já a “comunicação de massa” pode ser vista como um entre vários processos de 

comunicação da sociedade, como descrita na figura 19: 

 
Figura 19 – Níveis de comunicação. 

 
Fonte: McQuail, 2003, p.10. (Adaptada) 

 

Partindo desse primeiro modelo, em 1948, Harold Lasswell explica que uma forma 

adequada para descrever um ato de comunicação seria responder às perguntas: “Quem? Diz o 

quê? Por qual canal? Com que efeito? Para quem?”  

Para Lasswell os processos comunicativos eram assimétricos (considerando a 

passividade do receptor em relação ao emissor, único capaz de provocar estímulos), a 

comunicação era intencional, isto é, o emissor estava consciente dos estímulos que gostaria de 

provocar no receptor e, portanto, criava estratégias para alcançar esse objetivo, e os papéis do 

emissor e do receptor eram distintos e separados.  

Junto a essas pesquisas, os modelos de comunicação aparecem entre os anos de 1940 

e 1950, associados à Teoria Matemática da Comunicação, formulada originalmente por 

Claude Shannon e pelo engenheiro Warren Weaver em 1948, no ensaio “A Mathematical 

Toda sociedade (comunicação de 
massa)massa)

Institucional/Organizacional 

(sistema político ou empresa)(sistema político ou empresa)(sistema político ou empresa)

Intergrupal ou Associação

(Comunidade local)(Comunidade local)

Intragrupal

(família)(família)

Interpessoal 

(casal)(casal)

Intrapessoal

(reflexão)
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Theory of Communication”. Para Serra (2007), tais modelos tendem a considerar, como 

constituintes da comunicação, elementos como: emissor, codificação, mensagem, canal e/ou 

meio, receptor, decodificação e feedback do receptor para o emissor (figura 20). 

 

Figura 20 – Modelo de Shannon e Weaver. 

 
Fonte:Rüdiger, 2011, p.20. 

 

Segundo o esquema, a fonte de informação elabora e envia uma mensagem; a 

mensagem chega a um transmissor, que transforma a mensagem num sinal. O sinal pode estar 

sujeito a ruído (interferências). Por essa razão, o sinal emitido pode ser diferente do sinal 

captado pelo receptor. De qualquer forma, o receptor capta o sinal e o faz retornar à forma 

inicial da mensagem, de maneira que esta possa ser percebida e compreendida pelo receptor.  

Esse modelo transita entre as primeiras teorias (Teoria Hipodérmica), os estudos 

sobre os efeitos da comunicação ou as teorias relativas ao fluxo de comunicação (two-step-

flow).  

Para Wolf (2002), em um trabalho durante a Segunda Guerra Mundial sobre a 

questão dos efeitos que obtinha a propaganda aliada dirigida às tropas alemãs, a quem 

pretendia convencer a depor as armas, Shils e Janowitz (apud WOLF, 2002, p.51) salientam o 

aspecto fundamental que caracteriza esse âmbito de estudos: a eficácia dos mass media só é 

suscetível de ser analisada no contexto social em que funcionam. Mais do que o conteúdo que 

difundem, a sua influência depende das características do sistema social que os rodeia. Os 

efeitos provocados pelos meios de comunicação de massa, segundo Lazarsfeld, dependem das 

forças sociais que predominam num determinado período. 

Paul Lazarsfeld, responsável pelo Princeton Radio Project (1938), formula a hipótese 

do “fluxo de comunicação em dois níveis” (two-step-flow), uma hipótese que surge na 
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conclusão de The People’s Choice e que aparece de forma plena em Personal Influence 

(KATZ; LAZARSFELD, 2006).  

A pesquisa “How the Voter Makes up his Mind in a Presidential Campaign” (Como 

o eleitor elabora as suas decisões numa campanha presidencial) teve por objetivo 

“individualizar” motivos e modalidades com que se formam as atitudes políticas no decorrer 

da campanha presidencial de 1940, numa comunidade do Estado de Ohio (Erie County). A 

pesquisa, organizada a partir de problemas como o papel da posição social, da religião, do 

grupo etário e de outros fatores sociológicos interferem nas orientações de voto, ou a partir da 

correlação entre o grau de interesse, de motivação e de participação na campanha eleitoral e o 

grau de exposição a essa mesma campanha, proporcionou a descoberta dos líderes de opinião 

e o fluxo de comunicação a dois níveis, cujo grau máximo de interesse e de conhecimentos é 

revelado por certos indivíduos envolvidos e interessados no tema e dotados de maiores 

conhecimentos sobre ele. Segundo Wolf (2002), esses indivíduos representam uma parcela de 

opinião pública que pode influenciar o eleitorado. 

Para Mattelart (2005), a teoria se desenvolveu entre os anos de 1940 e 1950 com a 

descoberta de um elemento intermediário entre o ponto de início e o ponto final do processo 

de comunicação – o líder de opinião. 

 
Os líderes de opinião e o fluxo comunicativo a dois níveis são, pois, apenas 
uma modalidade específica de um fenômeno de ordem geral: na dinâmica 
que gera a formação da opinião pública – dinâmica em que participam 
também os mass media – o resultado global não pode ser atribuído aos 
indivíduos considerados isoladamente; deriva, pelo contrário, da rede de 
interações que une as pessoas umas às outras. Os efeitos dos mass media não 
podem ser compreendidos senão a partir da análise das interações recíprocas 
quese estabelecem entre os destinatários: os efeitos dos mass media são parte 
de um processo mais complexo que é o da influência pessoal. Verificou-se 
assim uma inversão total de posições em relação à teoria hipodérmica inicial: 
não só a avaliação da consistência dos efeitos é diferente como também, e 
mais significativamente, a lógica do efeito é oposta. No primeiro caso, essa 
lógica existia apenas no interior de uma dinâmica relativa entre estímulo e 
resposta; agora, baseia-se e faz parte de um ambiente social totalmente 
sulcado por interações e processos de influência pessoal em que a 
personalidade do destinatário se configura também a partir dos seus grupos 
de referência (familiares, de amigos, profissionais, religiosos, etc.). (WOLF, 
2002, p.54) 

 

A oposição entre a Teoria Hipodérmica e o modelo do two-step flow pode 

representar-se graficamente do seguinte modo (figura 21): 
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Figura 21– Teoria hipodérmica e o modelo do two-step flow. 

 
Fonte: Wolf, 2002, p.53. 

 

Resumidamente, Wolf (2002) coloca que as pesquisam deixam clara a preocupação 

com os fenômenos sociais e a formação da opinião pública em relação aos meios de 

comunicação. O público, que era visto como uma massa amorfa e homogênea, passa a ser 

visto como indivíduos situados em diferentes contextos e que são influenciados 

midiaticamente em graus diversos.  

Mas é importante ressaltar que, na teoria dos efeitos limitados, há outro aspecto 

importante, o contexto social. O contexto ao qual essa teoria se refere era profundamente 

diferente do contexto atual. Nos anos de 1940, víamos a presença limitada dos meios 

massivos, realçando o desempenho pela comunicação interpessoal. A televisão se torna o 

meio predominante de comunicação de massa e modifica radicalmente a utilização do tempo 

livre. Para Wolf (2002), os líderes de opinião ficam, quase, dispensados da sua função de 

filtro, em consequência da difusão dos temas, informações e opiniões. É provável, por isso, 

que a maior parte das mensagens das comunicações de massa seja recebida de uma forma 

direta, não necessitando, para ser difundida, do nível de comunicação interpessoal: esta se 

apresenta como uma conversa referente ao conteúdo dos massmedia (opinion-sharing), mais 

do que como instrumento da passagem da influência da comunicação de massa para os 

destinatários (opinion-giving). 

De acordo com Cardoso (2009), da comunicação de massa para a comunicação em 

rede, temos testemunhado o aparecimento de um novo modelo comunicacional, partindo do 

início, o qual corresponde à comunicação interpessoal, caracterizada pela troca bidirecional 

entre duas ou mais pessoas dentro de um grupo; logo depois se estabelece a comunicação de 
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“um para muitos”, em que cada indivíduo envia uma só mensagem a um grupo limitado de 

pessoas; em um terceiro momento, graças à utilização de tecnologias específicas de mediação, 

uma só mensagem é dirigida para uma massa de pessoas e, por fim, o modelo comunicacional 

da sociedade contemporânea, moldado pela capacidade dos processos de globalização 

comunicacional mundial, juntamente com a ligação em rede entre as mídias de massa e as 

mídias interpessoais. 

 
As tecnologias da informação e da comunicação, em especial no que tange à 
participação através do computador, passaram a criar possibilidade crescente 
a seu acesso individual numa relação que não é, necessariamente, do 
consumidor coletivo e à espreita do que lhe é oferecido no tempo 
comunicacional único e simultâneo, criando-se, pois, mediações 
tecnológicas alternativas, de maneira não programada coletivamente, 
reformulando noções entre comunicação, tempo e espaço social, tanto 
coletivo como individual, consolidando práticas de compartilhamentos 
social, político e cultural [...] Aos suportes técnicos dos meios massivos de 
ontem se juntam as ferramentas que tornam possíveis não só o analógico 
como o digital,a representação e a simulação, as redes sociais em complexa 
reconfiguração das práticas da vida, importando não mais apenas reconhecer 
o caráter ativo e protagonista de que o receptor já dispunha, mas passa a 
poder assumi-lo de forma mais visível e intensa do que no convívio com os 
meios de comunicação massivos. (CITELLI et al., 2014, p.395-396) 

 

Veem-se, então, as manifestações públicas de expressar desejos e opiniões 

espelhando o comportamento do sujeito contemporâneo. Hoje, o interesse comum é 

compartilhado por vários interesses comuns, ou seja, de forma isolada (fisicamente) se 

organizam e estruturam agrupamentos (virtualmente) transmitindo informações, cujo 

comportamento individual é compartilhado e reproduzido.  

O modelo de fluxo de comunicação em dois níveis permitiu abrir caminhos para 

observarmos com essas mudanças um novo fluxo de comunicação em múltiplos níveis, o que 

possibilita referenciar a Diffusion of Innovations, conhecida como fluxo de comunicação em 

múltiplos níveis. 

A teoria de Rogers (2003) traz a ideia de que, apesar de canais de mídia de massa 

serem eficientes para informar ao mesmo tempo diversos consumidores contemporâneos, são 

os canais interpessoais, principalmente o boca a boca nas redes sociais on-line, os mais 

eficazes em persuadir o indivíduo a aceitar uma nova ideia ou opinião. Rogers (2003) ainda 

afirma que a difusão de ideias ocorre mais frequentemente entre pessoas provenientes de um 

mesmo sistema social, ou seja, entre indivíduos pertencentes a uma mesma “tribo”. 
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Além de Rogers, outro pesquisador, Robinson (1976), já se tinha atentado a rever as 

múltiplas possibilidades de interação entre os personagens do modelo original do fluxo de 

comunicação em dois níveis. Para ele, não havia apenas dois níveis, mas seis caminhos 

possíveis para a informação (interações entre mídia, líderes de opinião e outros indivíduos) e 

três para a influência interpessoal, definidos por ele como: opinion givers, opinion receivers e 

inactive ou nondiscussants. Os primeiros repassam suas opiniões aos demais, vindo a 

influenciá-los. Os opinion receivers seriam aqueles que são influenciados pela opinião dos 

outros, ao passo que os inactive são os que simplesmente não possuem interesse particular 

sobre um determinado assunto. Assim, Robinson (1976) propõe um novo modelo de fluxo de 

comunicação (figura 22): 

 
Figura 22 – Fluxo de comunicação revisado. 

 
Fonte: Robinson, 1976. 

 

Juntamente com essa evolução, algumas décadas depois, outros pesquisadores se 

debruçaram sobre as pesquisas referentes ao fluxo da comunicação, os quais, com a chegada 

da Internet, não focaram apenas dois, mas múltiplos níveis nos fluxos de comunicação. Para 

Kayahara e Wellman (2007), ao invés de haver apenas a relação meios de comunicação de 

massa – líderes de opinião – indivíduos, haveria múltiplas relações, em diferentes ordens, 

entre esses personagens. Para os autores,  

 

[...] na medida em que as pessoas recebem recomendações de seus contatos 
interpessoais, reúnem informações sobre essas recomendações online, 
trazem essa informação de volta para seus laços, e retornam à Web para 
checar as novas informações que seus contatos têm a fornecer15. 
(KAYAHARA; WELLMAN, 2007, p.824, tradução nossa) 

 

Dialogando com os diversos autores citados, focamo-nos também em Malini (2007), 

o qual trabalha o conceito de opinião distribuída, resultante de múltiplas interações em redes 

                                                 
15 “Whereby people receive recommendations from their interpersonal ties, gather information about these 

recommendations online, take this information back to their ties, and go back to the Web to check the new 
information that their ties have provided them”. 
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sociais on-line. Essas interações também são vistas por Kayahara e Wellman (2007) como um 

conselho, ou seja, temos aí novamente a conversa– a opinion sharing –, e não a imposição. 

 
O processo de procurar o conselho de líderes de opinião é especialmente 
importante quando a informação requer uma ação (por exemplo, votação, 
decidir usar uma nova tecnologia), ou quando se requer uma mudança nas 
crenças devido à introdução de fatos que contradizem as crenças existentes. 
(KAYAHARA; WELLMAN, 2007, p.827, tradução nossa)16 

 

Os mesmos autores complementam ao dizer que a teoria do fluxo de comunicação 

em dois níveis faz mais sentido para assuntos que recebem atenção da mídia. “Entretanto, em 

casos de notícias ou inovações que são menos conhecidas, a informação assim como a 

influência pode fluir interpessoalmente”17(KAYAHARA; WELLMAN, 2007, p.82, tradução 

nossa). 

Para Malini (2007), à medida que se constata a existência concomitante de diversos 

públicos e diversos líderes de opinião em variadas redes sociais on-line, constitui-se a 

“opinião pública distribuída”, que não emana de uma fonte central (a mídia) para 

intermediários (líderes de opinião) e destes para camadas menos informadas da população, 

mas se distribui em diferentes canais e de diferentes formas, atingindo destinatários da 

comunicação distribuída em rede. O caráter participativo do consumidor contemporâneo faz 

com que a opinião se manifeste através de uma rede distribuída de comunicação, sem a 

presença de qualquer intermediação, e permite a produção e reprodução de conteúdos, em 

distintas linguagens, sem a necessidade de conhecimentos específicos, tampouco a orientação 

editorial de qualquer grupo de mídia (MALINI, 2007, p.7). 

Outro autor, Jensen (2001), considera que, na sociedade contemporânea e em rede, o 

processo comunicacional flui em três níveis: comunicação interpessoal, mídia massiva e redes 

sociais digitais. A primeira engloba a comunicação de um para um, interações faceaface; a 

mídia de massa corresponde à utilização de dispositivos tecnológicos para a comunicação de 

um para muitos, cuja mensagem é transmitida de um centro emissor para vários receptores; 

por fim, a comunicação possibilitada pelas redes sociais on-line, que oferece tanto a 

comunicação de um para um, de um para muitos, como também de muitos para muitos. Para o 

autor, a introdução de um terceiro nível torna a comunicação um fenômeno mais complexo, 

                                                 
16 “The process of seeking advice from opinion leaders is especially important when the information requires 

action (e.g., voting, deciding to use a new technology), or when it requires a change in beliefs because of the 
introduction of facts that contradict existing beliefs (KAYAHARA; WELLMAN, 2007, p.827).  

17 “However, in cases of news or innovations that are less well known, information as well as influence may flow 
interpersonally”. (KAYAHARA; WELLMAN, 2007, p.827) 
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pois a mídia de três níveis e o fluxo de comunicação em três níveis permite, mais do que 

nunca, formas mais distribuídas e diferenciadas de interação, mas sem garantias de entender 

as outras pessoas ou concordar com elas sobre o que fazer. Tudo isso leva em consideração o 

cenário contemporâneo de coexistência de diversas mídias e diversas formas de interação. 

Vemos aí o conceito também de socialcast, ou visto por Terra (2010) como um 

termo criado para descrever mudanças na maneira como pessoas se comunicam e interagem 

depois da internet e das mídias sociais. O socialcast já acontecia antes da internet porque 

precisava apenas de pessoas conectadas entre si para isso. Porém, ganhou novas dimensões 

com a rede e sua capacidade de expansão, ou seja, como a modalidade comunicativa de 

muitos para muitos. O conceito socialcast se relaciona tanto com o usuário-mídia, conceito 

criado por Terra (2010), quanto ao boca a boca on-line, ao passo que afirmamos que os 

internautas produzem e propagam conteúdos entre si, ou como dissemos, de muitos para 

muitos. 

No início deste capítulo, afirmamos que a grande mídia não é mais porta-voz, mas o 

consumidor contemporâneo; isso reflete o parágrafo acima e todo o decorrer deste capítulo 

que nos faz ter claro que o processo comunicacional mudou e que o boca a boca, que sempre 

existiu e agora estando na rede, ganha amplitude e velocidade inéditas. Estamos 

acompanhando o aparecimento de um novo modelo comunicacional, favorecido pela troca 

entre pessoas dentro de um grupo, levando a comunicação de “um para muitos”, e, em 

seguida, suportados pela tecnologia em rede: uma só mensagem é dirigida para uma massa de 

pessoas (de “muitos para muitos”), tendo por fim o modelo comunicacional da sociedade 

contemporânea. No próximo capítulo, deparamo-nos com os cases selecionados para 

clarificar essa mudança comunicacional; mais adiante, buscaremos elucidar esse processo, 

colocando nossos olhos sobre o receptor/emissor e o multifluxo de comunicação. 
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Capítulo III – DA OPINIÃO PÚBLICA ÀS OPINIÕES DO PÚBLICO 

NAS REDES SOCIAIS ON-LINE 
 

Como vimos nos capítulos anteriores, passamos por uma comunicação linear 

unidirecional que, em seu início, refletia o desenvolver dos meios eletrônicos de 

comunicação, trazendo uma nova forma de nos comunicarmos.  Já no século XXI, deparamo-

nos com múltiplas relações, em diferentes ordens e entre diferentes personagens, com um 

consumidor contemporâneo participativo que traz para as redes sociais on-line suas opiniões e 

manifestações. Segundo Scroferneker (2006, p.46), “a comunicação implica trocas, atos e 

ações compartilhadas, pressupõe interação, diálogo e respeito mútuo do falar e deixar falar, do 

ouvir e do escutar, do entender e fazer-se entender e principalmente do querer entender”. 

Assim, materializando aopinion-sharing mais do que sua função de influenciador ou 

instrumento de passagem da influência da comunicação de massa para os destinatários, como 

era visto o líder de opinião de Lazarsfeld, podemos dizer que o ‘líder de opinião’ está 

descentralizado e horizontalizado em seu produzir e compartilhar dialógico voluntariamente, 

sem ser mediador e se reconhecendo no outro, saindo da postura de um sujeito conformista 

para um sujeito ativo, passando de uma opinião pública para a opinião do público. 

Para Castells (2013), as redes sociais on-line possibilitam uma nova forma de 

mobilização denominada pelo autor como “conectividade”. O “estar conectado” reflete a 

busca, pelo sujeito, de meios e conteúdos capazes de lhe proporcionarem uma experiência de 

gratificação ou uso. É dizer, por praticar (consciente e intencionalmente ou não) o boca a boca 

on-line, que os consumidores associam sua imagem e significados culturais aos valores da 

marca e utilizam essa associação para negociar a sua identidade através de interações sociais. 

Assim, ao materializarem suas opiniões nas redes sociais on-line e as exporem, demonstram 

seu envolvimento com o conteúdo. Há o desejo de produzir e compartilhar informações, de 

tornar o que era privado em público. 

 

1. Um novo olhar para o ‘líder’ 

 

Como vimos em capítulos anteriores, vivemos em um cotidiano midiatizado e, assim, 

nossas práticas sociais estão intimamente ligadas aos meios de comunicação: referimo-nos aos 

tradicionais (mídia impressa, radiofônica e televisiva) e à internet, de tal maneira que não nos 
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enxergamos sem eles e, “como seres sociais, não usamos apenas uma única mídia como fonte 

de comunicação, informação, ação e entretenimento, mas as combinamos, usamo-las em rede” 

(CARDOSO, 2010, p.29). 

Nesse universo em rede, também já escrito por Castells (2001),é que nos 

relacionamos, criamos laços com o outro, mesmo tendo diferenças. 

O relacionar e o interagir passaram a ser objeto de estudo já na década de 1940 por 

Lazarsfeld, quando, em sua pesquisa sobre a mudança do voto para campanha presidencial, 

referenciada no capítulo 2, que também reveremos com mais detalhes adiante, descobriu que 

não foram diretamente as mensagens transmitidas pelos meios de massa, mas foram as 

pessoas a peça chave nessa mudança, em função de suas relações pessoais, ou seja, de suas 

interações: 

 

Para ele, as mensagens da mídia teriam um impacto maior se intermediadas 
por “líderes de opinião” informais, que interceptavam, interpretavam e 
difundiam aquilo que ouviam nas redes de contatos pessoais em que estavam 
envolvidos [...] Isso significava defender que a mídia possuía um poder 
relativo ou de que seus efeitos eram limitados e antecipava-se a discussão 
sobre uma “audiência ativa”. “Isso implicava que a efetividade da mídia 
dependia de um ‘suplemento’ da influência pessoal. (LAZARSFELD; 
KATZ, 2006, p.69, tradução nossa)1 

 

Estudos liderados por Paul Lazarsfeld, em 1940, indicaram que a influência pessoal 

afetava a decisão de voto, mais do que a mídia de massa, fazendo-os envolvidos mudar de 

idéia durante o percurso da campanha. Neste momento surge a “hipótese do fluxo de 

comunicação em dois níveis” (two-step flow of communication).  

Essa hipótese aparece no final da pesquisa intitulada The People’s Choice, 

contrariando a noção de que a influência dos mass media era direta e ilimitada, dando, assim, 

o outro passo importante para verificar a possível influência dos chamados “líderes de 

opinião”, como aqueles que transmitem as suas concepções do que leem e escutam aos 

indivíduos que fazem parte das suas diversas redes de relações.  

 
Os indivíduos na sociedade moderna são geralmente membros de mais de 
um grupo e têm laços interpessoais em diferentes tipos de situações. Grupos 
de indivíduos, além disso, compartilham certos interesses no nível do grupo 
como um todo, e dividir em subgrupos, tanto quanto alguns outros interesses 

                                                 
1“For him, the media messages have a greater impact if carried out through "opinion leaders" informal, to 

intercept, interpreted and diffused what we heard in the personal networks of contacts that were involved [...] 
This meant defending the media had a relative power or that its effects were limited and the discussion is 
anticipated on an "active audience". "This implied that the media's effectiveness depended on a 'supplement' 
the personal influence” (LAZARSFELD; KATZ, 2006, p.69). 
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estão em causa. Portanto, o mesmo grupo pode gerar redes de comunicações 
muito diferentes em relação a diferentes interesses e situações diferentes. 
(LAZARSFELD; KATZ, 2006, p.94, tradução nossa)2 

 

Para Katz (2006), há três resultados desse estudo que merecem ser destacados, pois 

sustentam a tese de que os lideres de opinião constroem a partir da rádio e dos jornais 

[veículos estudados na época] suas opiniões e as transmitem aos indivíduos ou grupos menos 

atentos aos meios. São eles:  

a) a importância da influência pessoal;  

b) o fluxo da influência pessoal; 

c) a relação entre os líderes de opinião e os meios de massa. 

Mais tarde, outro estudo também liderado por Lazarsfeld passou a explorar o impacto 

relativo da influência pessoal e os meios de comunicação. Esse estudo originou a obra que 

utilizamos como referência nesta parte da tese, o livro Personal influence. A pesquisa 

realizada entre 1945 e 1946, em Decatur, no Illinois, teve como foco a análise dos processos 

de decisão no âmbito do consumo da moda, do cinema e da opinião pública e o seu papel nos 

processos democráticos, constatando que o fluxo, aparentemente direto da influência dos 

meios massivos, é, de fato, mediado por padrões de comunicação interpessoal e as relações 

eram tão eficazes como qualquer meio de comunicação de massa. 

Katz (2006) ainda afirma que, neste estudo de Decatur, foi possível destacar que a 

influência dos contatos interpessoais foi reiterada, deixando claro que os grupos primários 

(aqueles com relação de maior intimidade) apresentavam uma homogeneidade de opiniões e 

comportamentos, tendo os meios de comunicação de massa reforçado os padrões de 

comportamentos e atitudes do que os alterando; que a liderança, ou seja, ser ou não líder, está 

ligada aos valores, ao conhecimento e/ou à experiência e ao posicionamento social; que os 

líderes de opinião estão mais expostos aos meios de comunicação de massa do que os sujeitos 

influenciados por eles,sendo essa exposição maior em meios de comunicação que divulgam 

ou se relacionam com conteúdos em que esse sujeito é líder de opinião; e, por fim, que os 

líderes mais expostos aos meios de comunicação de massa são mais influenciados em suas 

tomadas de decisão pelos meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação de massa 

influenciam mais os líderes de opinião. 

                                                 
2 “Individuals in modern society are generally more members of a group and interpersonal bonds are in different 

situations. Groups of individuals, in addition, share certain interests in the group level as a whole, and split into 
subgroups, as well as some other interests are concerned. Therefore, the same group can generate different 
communications networks for different interests and different situations” (LAZARSFELD; KATZ, 2006, 
p.94). 
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Para Lazarsfeld e Katz (2006), o imaginário popular compreende vários tipos de 

líderes de opinião, conceituados pelos autores como oficiais e nãooficiais, líderes de pequenos 

grupos e de grandes nações, organizadores, agitadores, líderes especializados e lideranças em 

diferentes áreas da vida. Os líderes oficiais são aqueles que servem – formalmente – a 

instituições ou a governos. Já os não oficiais são os líderes de gangues, o vendedor, o velho 

estadista, entre outros. São esses os de maior interesse de Lazarsfeld: “Eles guiam opiniões e 

suas mudanças mais do que levam diretamente à ação”3 (LAZARSFELD; KATZ, 2006, 

p.138, tradução nossa). 

Neste mesmo estudo guiado por Lazarsfeld foi possível identificar três tipos de 

influências:  

1) Consultores diários [everyday consultant]: são pessoas que se restringem ao nosso 

contato diário, amigos, vizinho, família, entre outros; 

2) Influência específica [specific influential]: são pessoas que fazem parte do nosso ciclo 

de amizades, muitas vezes familiares ou mesmo intermediárias; 

3) Influência geral [general influential]. 

O que chamamos de “general influential” ou “expert” é alguém confiável, cujas 

opiniões são consideradas em alto grau, muita vezes, não estando em nosso ciclo familiar. 

A visão inicial de Lazarsfeld e Katz sobre o líder de opinião e o fluxo 

comunicacional foi refutada por Bennett e Manheim (2006), os quais propuseram que, no 

século XXI, a informação é transmitida ao público diretamente dos meios de comunicação de 

massa, dando o nome de “One Step Flow”4 (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3“The types of leader in which we are interested in this study – the ones we call Opinion Leaders – serve 

informal rather than formal groups, face-to-face rather than more extensive groups. “They guide opinion and 
its changes rather than lead directly in action” (LAZARSFELD; KATZ, 2006, p.138). 

4 Traduzida como Teoria do Fluxo Único. 
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Figura 23 – Modelo “One Step Flow”. 

 
Fonte: Adaptado de Bennett e Manheim (2006). 

 

Para os autores, a mídia e a sociedade têm continuado a mudar desde a onda de 

estudos mostrando efeitos diretos da mídia de massa. 

 

A mudança é que a mídia de massa convencional tem alcançando audiências 
menores. Ao contrário da mídia de nicho para atrair um número crescente, 
tornando mais difícil enviar mensagens generalizadas eficazes, mas mais 
fácil de direcionar recursos especializados. Outra mudança é que os 
indivíduos fragmentados nas sociedades modernas têm assumido mais 
responsabilidade para gerenciar suas próprias realidades emocionais e 
cognitivas [...]. (BENETT; MANHEIM, 2006, p.7, tradução nossa)5 

 

Segundo Bennett e Manheim (2006),a interação contínua entre a tecnologia e a 

receptividade social é notável no desenvolvimento de relações de mídia e do público, 

apontando para o aumento da individualização na entrega e recepção de informações, 

primeiro ponto importante apontado pelos autores frente às mudanças comunicacionais. Isso 

pode ser visto quando comparam a sociedade baseada no compromisso em torno da difusão 

de rede de notícias com o surgimento da sociedade de podcast cada vez mais impulsionado 

por agregadores personalizados e notícias on-demand. Outro ponto destacado é o hábito dos 

usos de mídia que, agora, tem o foco na mobilidade. Já o terceiro ponto visto pelos autores é a 

distribuição social da mídia, ou melhor, como, hoje, a internet está aos poucos assumindo-

                                                 
5 “Both media and society have continuedto change since the wave of studiesshowing direct mass media effects 

such as agenda setting, framing, and priming,among others. One change is that conventional mass media reach 
smaller audiences,while niche media attract increasing numbers, making it harder to sendeffective generalized 
messages but easier to target specialized appeals. Anotherchange is that individuals in fragmented late modern 
societies have assumedmore responsibility for managing their own emotional and cognitive realities […]” 
(BENETT; MANHEIM, 2006, p.7) 

Meio de 
massa

audiência

audiência

audiência

audiência
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secomo fonte de notícias, não necessitando da figura do líder de opinião, mas tendo uma 

relação direta entre mídia e audiência, conforme exemplificado pelo modelo “One Step 

Flow”. 

Ao observar as teorias desenvolvidas por Lazarsfeld (2006), Rogers (2003), 

Robinson (1976), Bennett e Manheim (2006), Malini (2007), Kayahara e Wellman (2007) e 

Terra (2010) no decorrer da tese, podemos apontar uma tendência da informação em vir não 

necessariamente de um líder de opinião ou mesmo de um meio massivo, mas de todo e 

qualquer indivíduo que se manifeste na rede social on-line por intermédio do boca a boca on-

line. Muitas vezes, essas interações constituídas por conversações podem ser mediadas ou 

não.  

Nas redes sociais on-line percebe-se que a função de influenciados [designated 

influencees] e/ou de influenciadores [designated influentials] é exercida simultaneamente, 

tendo a influência geral, específica e diária também ativa no processo de conversação. 

As redes sociais on-line devem estar integradas à mídia tradicional, pois o 

consumidor exerce a capacidade de intermediário ao compartilhar o conteúdo disponibilizado 

pela mídia tradicional e pelo papel de produtor ao opinar e reestruturar o conteúdo recebido. 

Nesse universo de expressões, o indivíduo que, antes, tinha a função de influenciador 

ou instrumento de passagem da influência da comunicação de massa para os destinatários, 

hoje, redesenha-se como um emissor e receptor participativo, aqui entendido como dialógico 

e não como um mediador.  

 

A disponibilidade da informação permite uma nova democracia cultural, 
pois nas sociedades tradicionais o mundo cultural é dividido em duas partes: 
produtores e consumidores – pessoas que escrevem livros e pessoas que 
lêem livros. As tecnologias da informação e a internet em particular mudam 
isso de uma forma positiva, permitindo a todos escrever sobre tudo. 
(CARDOSO, 2007, p.120) 

 

Deixamos em evidência que esses papéis são colocados em prática em função dos 

laços relacionais, ou seja, diferentes papéis em diferentes contextos.  

É oportunorelembrar que, para Recuero (2012), nas redes sociais, essas conexões 

interpessoais são constituídas de relações sociais criadas pela fala e pela troca de informações 

entre os atores, construindo os laços sociais, fracos (menos intimidade) ou fortes (mais 

intimidade), como os também identificados por Lazarsfeld e Katz nas pesquisas em Decatur. 

Dessa forma, fazemos uma releitura dos grupos (off-line) identificados por Lazarsfeld (2006, 

p.71), como os de baixa coesão, sendo o grupo que tende a reagir passivamente à realização 
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de diferença, enquanto grupos de alta coesão tendem a definir como conciliar suas diferenças, 

pois estes estão inseridos em um ciclo forte de amizade, diferentemente dos de baixa coesão. 

Grupos também percebidos por Recuero (2012), agora nas redes sociais on-line, quando 

comenta um trecho extraído do Facebook em que um comentarista se manifesta de forma 

agressiva aos que curtem a banda de rock Foo Fighters, mas que, em um contexto de grupo 

com laços fortes, segundo ela, isso pode ser tolerado, comentado e aceito. Há, para a autora, 

um processo de “polidez positiva”, quando há um acordo e se evita um conflito na rede, ou 

seja, a concordância é uma estratégia de polidez positiva. “Os atores que são próximos na rede 

negociam seus posicionamentos, entrando em um acordo que é uma consequência direta do 

capital social estabelecido e construído na rede” (RECUERO, 2012, p.165). 

Essas relações/interações estão ligadas diretamente ao grupo a que o consumidor 

venha a pertencer, que, em nosso caso, ao grupo de pessoas que postaram seus comentários 

em um portal e um site de rede social, no Facebook. Os membros se reconhecem ao 

compartilharem da mesma opinião. Nessas redes sociais on-line, os laços, segundo Recuero 

(2012, p.131), são “‘sociais’ no sentido de não apenas indicar um grupo de indivíduos com 

um pertencimento comum, mas conexões efetivas que interferem na rede social e sofrem 

interferência dela”. 

Para os estudos de Lazarsfeld sobre as relações interpessoais off-line, esses laços se 

mostram extremamente importantes, sendo vias de circulação de informações nessas redes 

sociais off-line e também on-line. Os laços relacionais são derivados das interações entre os 

atores por permitirem as conversações, tanto quanto os laços associativos em que os atores se 

associam por interesses comuns e ideias semelhantes. Ambos os laços estão presentes nas 

redes sociais on-line. Esses laços fazem com que ocorra o contato entre atores que não 

estejam intimamente conectados, trazendo o que Recuero (2012) chama de espalhamento. 

Com esse “espalhamento”, as conversações podem conectar redes heterogêneas 

fazendo chegar conteúdos para indivíduos que não possuem os mesmos backgrounds culturais 

e sociais, possibilitando um acessar e participar de idéias e opiniões diferentes, posto que as 

redes sociais on-line se caracterizam, como já vimos, por serem geradoras de conteúdos e 

terem a liberdade de produção, apropriação, organização e publicação de conteúdo, 

denominado por Castells (2009), como “mass-self communication”. 

 

As conversações não estão restritas a um grupo, mas extrapolam os limites 
deste, ampliando seu alcance a várias redes sociais, interferindo nestas, seja 
através do desvelamento das conexões sociais, de sua construção ou mesmo 
do conflito. (RECUERO, 2012, p.124) 
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É esse universo dialógico e de compartilhamento de opiniões, cercados de pessoas 

individualmente livres e voluntariamente juntas, de conversação on-line (opinion sharing) 

onde se propagam opiniões tão diversas, que nos faz ter um novo olhar sobre o conceito de 

líder de opinião trazido antes por Lazarsfeld. 

Como vimos, os líderes de opinião foram descritos como aqueles que tinham acesso 

aos meios de comunicação de massa, sendo bem informados, de nível sócio-econômico mais 

elevado e com mais contatos sociais. Hoje, no universo do anonimato, qualquer pessoa pode 

tornar-se líder de opinião sobre temas de seu interesse, reconhecendo-se na rede. Enfim, o fato 

é que, nos casos analisados, observamos a descentralização da figura do líder, onde o que 

sobressai, em determinados momentos, é a figura do indivíduo disposto a defender seus 

pontos de vista, com argumentos, persuadindo ou inspirando aqueles menos devotos à 

reflexão, por indisposição ou falta de elementos informativos, segundo Primo (2011). “Nas 

redes sociais há valorização dos elos informais e das relações, em detrimento das estruturas 

hierárquicas” (MARTELETO, 2001, p.72). 

Hoje, o conteúdo é transmitido via meios de comunicação de massa (tradicionais) e 

em redes sociais on-line para diferentes indivíduos que podem ou não assumir a função de 

líder e propagar a informação para diferentes redes, apontando um fluxo comunicacional 

multidirecional e relacional. 

Não teremos, assim, apenas dois níveis, mas diversos níveis quando sujeitos atuam 

como influenciados e influenciadores a partir de múltiplas relações/interações materializadas 

peloboca a boca on-line, ou seja, a figura do líder torna-se descentralizada - ao assumirmos 

dupla funcionalidade e horizontalizada - ao produzir e compartilhar informações que se 

apresentam como uma conversa acerca do conteúdo transmitido, sem imposições – a opinion-

sharing. 

Essa conversa traz a opinião, a qual passa da posição de opinião pública para a 

opinião do público materializada nas redes sociais on-line, vistas como um espaço público. 

Lippamn (2010) utiliza vários exemplos para demonstrar que as informações que chegavam 

ao púbico, ainda na primeira guerra, eram extraídas da mídia de massa (jornais, rádios e 

cinema), ou melhor, a opinião pública seria fruto da ação de grupos de interessados ou de 

pessoas agindo em nome de grupos. A opinião reconhecida como pública seriam as opiniões 

que se tornavam públicas pelo “olhar” da mídia massiva e não as opiniões surgidas do 

público, mas isso mudou. 
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Afinal, na internet o público atual experimenta e valoriza cada vez mais, a 
liberdade escolha que adquiriu com os meios interativos e não lineares. O 
usuário dispõe de conteúdos em muitos formatos e linguagens que estão 
armazenados em várias plataformas atendidas por ferramentas bastante 
amigáveis, que ele pode utilizar conforme suas necessidades ou 
disponibilidade de tempo para fruição. Pode optar por tempo real ou 
diferido, não tem mais que aceitar as regras da periodicidade típica da 
comunicação impressa ou das grades lineares de programação do rádio e da 
televisão. (MAGNONI, 2011, p.52) 

 

Aqui nos atentamos ao entendimento do conceito de “público” como já visto por 

Habermas (2003): em contraposição às sociedades fechadas, certos eventos são acessíveis a 

qualquer indivíduo. Então consideramos a ideia de que a Internet compreende um espaço 

público sem intermediários, possibilitando novas maneiras de os sujeitos conviverem e se 

manifestarem.  

Nesse contexto, o sujeito na rede passa a selecionar os conteúdos, sejam profissionais 

ou de entretenimento, em função de seu interesse pessoal ao se relacionar com o outro. Assim, 

pertencente ao tribalismo de Maffesoli, para quem o estar junto é o que interessa, 

proporcionado pelo compartilhamento das emoções em comum, e o reconhecer-se no outro. 

A materialização do opinion-sharing hoje se dá pelos laços relacionais e sua relação 

de conhecimento e reconhecimento mútuos, já que a conversação necessita de capital social 

para acontecer. Podemos dizer  

 
que os atores também utilizam-se da conversação para construir valores e ter 
acesso a recursos do grupo, tais como a legitimação de impressões a respeito 
de si mesmos, o acesso as informações, o suporte  e o apoio social. 
(RECUERO, 2013, p.56) 

 

Assim, ao utilizar uma rede social on-line, os indivíduos que materializam suas 

opiniões sabem quais são suas necessidades para estarem inseridos na rede social on-line. 

Frente a isso, torna-se importante abordarmos a Teoria de Usos e Gratificações, mas focando, 

agora, um site de rede social, que, em nossa pesquisa, se limita ao Facebook, como faremos 

adiante. 

 

2. Usos e gratificações latentes nas redes sociais on-line 

 

Como já vimos em várias partes deste trabalho, hoje, o emissor assume também a 

posição de receptor, diferentemente daquele ser atomizado e sem expressão, mas como 

indivíduo marcado por diferenças individuais e participativo. Assim, sua relação com a mídia 
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também se modifica. Deparamo-nos com um conjunto de mídias pessoais e de massa, on e 

off-line, articuladas e utilizadas conforme as necessidades e os desejos de trocas 

comunicacionais. Entretanto, parte-se do entendimento que mesmo a mensagem mais potente 

extraída dos meios de comunicação de massa não pode influenciar um indivíduo que não faça 

uso dela no contexto em que vive, ou seja, que não tenha recebido nenhuma motivação para 

sanar alguma necessidade. Vale lembrar que a motivação não se origina de classe social, 

idade, grau de escolaridade, isolamento social ou experiência profissional, mas precisa 

trabalhar todos os pontos juntos, já que as motivações é que determinam a atividade de 

exposiçãoe consumo dos meios de comunicação. 

 

Partindo da confirmação de que públicos específicos tendem a selecionar 
certos tipos de mensagens e a escolher preferencialmente certos suportes em 
vez de outros, pesquisadores tentaram determinar o papel de variáveis 
psicológicas ou sociais nessas escolhas. Alguns desses trabalhos uniam-se ao 
projeto teórico de identificação das necessidades psicológicas satisfeitas pelo 
consumo individual da mídia [...] A medida que desenvolviam seus 
trabalhos, esses pesquisadores adquiriam a convicção de que os membros 
dos públicos utilizavam ‘ativamente’ os conteúdos oferecidos pela mídia de 
maneira a satisfazer certo número de ‘necessidades’ psicológicas ou 
psicosociológicas que experimentavam. Como se postulava que esses 
usuários tinham satisfações específicas a partir dos conteúdos midiáticos 
consumidos, o programa de pesquisa consistiu, então, em identificar 
operacionalmente e em medir os tipos de satisfação ligados ao uso das 
mídias ou de suportes específicos. Nasceu aí a corrente dos estudos chamada 
desde então de Uses and Gratification Research. (BRETON, 2002, p.153) 

 

Para Breton (2002, p.54), nessa passagem de um midiacentrismo para um 

reconhecimento do ‘poder’ do receptor, ocorreu um desequilíbrio na apreciação dos efeitos da 

mídia pelos pesquisadores, pois “dava-se tal ‘poder’ aos sujeitos-receptores individuais que se 

perde totalmente de vista o fenômeno, todavia bem real, dos impactos sociais da mídia sobre 

as pessoas”, passando-se a focar o poder que as pessoas passam a ter sobre a mídia, já que são 

vistas como ativas. 

Segundo Ruótulo (1998, p.154), a hipótese dos usos e gratificações se articula sob 

alguns pontos: 

1. O receptor é ativo e busca os meios de comunicação e os conteúdos que melhor atendam às 

suas necessidades e desejos; 

2. Os motivos que levam à escolha de meios e conteúdos estão sujeitos a inúmeras influências 

psicológicas, sociais, ambientais e conjunturais; 
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3. A exposição aos meios compete com outras formas potencialmente capazes de satisfazer 

(gratificar) aos mesmos motivos. O indivíduo poderá escolher expor-se aos meios ou procurar 

outras formas de gratificação não relacionadas aos meios de comunicação, ou seja, a 

exposição aos meios é um ato intencional, não casual. 

Katz, Gurevitch e Hass (apud WOLF, 2002, p.72) distinguem cinco classes de 

necessidade a que os meios de massa satisfazem: (1) necessidades cognitivas (aquisição e 

reforço de conhecimentos e compreensão), (2) necessidades afetivas e estéticas (reforço da 

experiência estética e emotiva), (3) necessidade de integração na esfera da personalidade 

(segurança, credibilidade e posição social), (4) necessidades de integração no âmbito social 

(reforço dos contatos interpessoais) e, por fim, (5) necessidade de evasão (abrandamento das 

tensões e conflitos).  

Por sua vez, Polistchuk e Trinta (2003) indicam que as pesquisas realizadas por 

Blumler e Katz registraram basicamente quatro tipos de necessidades dos públicos: a primeira 

é a do entretenimento, tendo a busca pela diversão como forma de aliviar as tensões do 

cotidiano, seguida pelo relacionamento pessoal, cujos meios de massa servem como 

companhia para pessoas solitárias, além de fornecer temas para as conversas nos meios 

sociais; a terceira necessidade é a de identificação projetiva, ou seja, a autoidentificação com 

as opiniões mostradas ou com situações sociais ali representadas, e, por fim, a vigilância e 

fiscalização, vistas como uma forma de vigiar o mundo que cerca o indivíduo e fiscalizar os 

temas e as novidades, no sentido de ficar consciente de certos assuntos. 

McQuail (2010) elenca uma série de motivações que orientam o indivíduo nabusca 

de satisfações para algumas necessidades na mídia:  

 

[...] aquisição de informação e dicas, redução de insegurança pessoal, 
aprendizado sobre a sociedade e o mundo, suporte para valores pessoais e 
discernimento, criar empatia com problemas alheios e base para o contato 
social, sentir-se conectado com os outros, escapar [evasão] de problemas e 
preocupações, atingir um mundo imaginário, ocupar o tempo, experimentar 
liberação emocional, aquisição de estrutura para o cotidiano. (MCQUAIL, 
2010, p. 356) 
 
 

Para Young e Abreu (2011, p.81), “pesquisadores perceberam que as gratificações 

articuladas pelos espectadores da televisão, que eram à base de muitos estudos sobre os Usos 

e Gratificações de antigas mídias, não seriam necessariamente as mesmas do novo meio 
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interativo”. Para Mcquail (2010, p.360, tradução nossa)6, a “expansão e desenvolvimento dos 

meios de comunicação parecem estar abrindo relativamente mais possibilidades para 

audiência privada, trazendo mais de experiência de mídia dentro do controle do indivíduo de 

escolher à vontade”. 

Ao trazermos para a internet, especificamente para as redes sociais on-line, a 

realidade se assemelha quando apontamos os tipos de necessidades dos públicos, uma vez 

que, na contemporaneidade, as redes sociais on-line, em virtude de sua aparente proximidade 

e facilidade de acesso, amplia o contato virtual com todos e com cada indivíduo. Dizemos 

aparente, pois tanto quanto no início das pesquisas quando Katz se referia ao veículo TV e o 

fato de o consumo da TV ser uma questão de disponibilidade e não de seleção, podemos fazer 

menção disto também quando nos referimos às redes sociais on-line e sua possibilidade 

efetiva de acesso. Acesso que, no Brasil, muitas vezes, é feito pela conexão do vizinho, como 

indicado pela pesquisa TIC Domicílios7, publicada em setembro de 2015. Segundo a 

pesquisa, a prática é mais comum na região Nordeste do Brasil, onde 22% dos entrevistados 

disseram usar a conexão de outra pessoa. O fator econômico é visto como o principal motivo, 

pois os preços pelo serviço foram considerados alto, além dos preços dos computadores 

(gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Preço alto = falta de conexão à web. 

 
Fonte: Pesquisa TIC Domicílio, 2015. 

 

Para Wolf (2002), essa capacidade e essa possibilidade estãoligadas às características 

pessoais e sociais do destinatário.  

                                                 
6 “Expansion and development of media seem to be opening up relatively more possibilities for private 

audiencehood, by bringing more of media experience within the control of the individual to choose at will” 
(MCQUAIL, 2010, p.360). 

7A 10ª edição da pesquisa TIC Domicílios, divulgada em setembro de 2015 pelo Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), por meio do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), foi realizada em mais 
de 19 mil domicílios brasileiros entre outubro de 2014 e março de 2015. 

http://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores
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É nesse contexto que toda hipótese linear do conteúdo dos meios de 
comunicação de massa sobre as atitudes, os valores, ou comportamentos do 
público é invertida, uma vez que é o receptor quem determina se haverá ou 
não um processo de comunicação [...] [porém], a disponibilidade não 
concerne a tudo o que é proposto por cada meio de comunicação de massa, 
mas é limitada pela capacidade e pela possibilidade efetivas de ter acesso a 
ela. Além disso, estas características encontram-se correlacionadas às 
características pessoais e sociais do destinatário, ao seu hábito e à sua 
familiaridade com determinado meio, competência de comunicação relativa 
a ele. (WOLF, 2002, p. 68) 

 

Antes, tínhamos o “televizinho” e, hoje, podemos dizer que nos deparamos com a 

“webvizinho”. Selecionávamos os canais ou emissoras; no ciberespaço selecionamos a rede, o 

grupo a que queremos pertencer e os conteúdos em função de nossas necessidades, as quais 

são diversas, semelhantes às dos meios massivos, mas acrescidas de um novo olhar que 

veremos mais adiante. 

As motivações que levam um consumidor a manifestar suas opiniões nas redes 

sociais on-line podem estar ligadas às suas necessidades mais emergentes, estando 

relacionados a quaisquer ou a todas as necessidades identificadas por Katz.  

 
Em dez anos, as redes sociais arrebataram um terço do planeta. Hoje, são mais 
de dois bilhões de contas - quase cem milhões só no Brasil. A gente passa quase 
quatro horas por dia plugado, bem mais do que os americanos e do que a média 
mundial. E o que as pessoas veem? Elas dizem que gostam de fotos e vídeos, de 
saber da vida dos amigos e de dar risada. (JORNAL NACIONAL, 2015) 

 

O que é importante salientar, no entanto, é que cada consumidor tem necessidades 

específicas, e isso permite a escolha e a interpretação dos conteúdos midiáticos de forma 

absolutamente individual. 

Nas redes sociais on-line é possível observar que os contatos realizados pelos 

consumidores que postam suas opiniões, sugestões, realizam seus manifestos e os 

compartilham são mais valorizados, mesmo sem ter qualquer perspectiva de remuneração 

financeira, pois se portam como uma simples conversa. Conversa que espanta também o 

sentimento de solidão que se instala no sujeito contemporâneo, pois, segundo Bauman (2004), 

para que as pessoas possam sentir-se seguras, precisam de uma mão amiga, do consolo e de 

aplauso. 

Essa simples conversa reflete a necessidade de se relacionar, motivada por estarem 

conectadas, aliberação emocional, além das bases para o contato social, já que, segundo o 
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estudo “Guerra das Telas”8, 7 entre cada 10 pessoas no mundo (69%) acreditam que as 

interações face-a-face estão sendo substituídas por outros eletrônicos. O estudo mostrou que a 

televisão é a tela de escolha para a maioria das formas de visualização de conteúdo eletrônico, 

mas o acesso a dispositivos e a interação com as mídias sociais estão mudando o poder de 

escolha. No Brasil, cerca de 50% das pessoas acreditam que as interações face-a-face estão 

sendo substituídas por outras, eletrônicas; mesmo acreditando na importância da comunicação 

face-a-face. 

  
Dizem por aí que o negócio é twitter, é Facebook, é linkedin, e tantos outros. 
Isso é tão fugaz quanto às certezas absolutas. O que de fato cabe em nossas 
preocupações é mesmo o relacionamento humano e a utilização de tantas 
tecnologias na melhoria, na qualificação, na valorização do entre-um-e-
outro. Organizações desejam e precisam disso. Nós, pessoas, ainda mais. 
(FARIAS, 2010, p.332-333) 

 

No Brasil, segundo a pesquisa e.Life9, o “relacionar” é o fato principal do acesso ao 

Facebook, pois os dados apontam que o principal motivo de uso dessa rede social on-line é 

manter contato com amigos e familiares, conforme o gráfico 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8A pesquisa sobre o cenário digital global da Nielsen foi conduzida entre 13 de agosto de 2014 e 5 de setembro 

de 2014, abordando mais de 30.000 consumidores em 60 países da Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, 
Oriente Médio, África e América do Norte. A amostra apresenta cotas com base em idade e sexo em cada país 
com referência a seus usuários de Internet e é avaliada para representar os consumidores da Internet. Essa 
pesquisa da Nielsen se baseia apenas no comportamento dos participantes com acesso on-line. Os índices de 
penetração da Internet variam conforme o país. A companhia usa um padrão de relatório mínimo de 60% de 
penetração da Internet ou uma população on-line de 10 milhões para inclusão na pesquisa. 

9A pesquisa Hábitos e Comportamento dos Usuários de Redes Sociais no Brasil é realizada desde 2010 pela 
E.Life para entender o uso de internet, o uso de redes sociais e como elas são utilizadas pelos brasileiros. A 
amostra é de 1.059 questionários, com margem de erro máxima de 3% considerando um nível de confiança de 
95%. Os questionários foram aplicados por autopreenchimento e aplicados on-linevia SurveyMonkey, no 
período de setembro a dezembro de 2014. 
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Gráfico 4 – Motivos para acessar o Facebook. 

 
Fonte: e-Life, 2014 

 

No contexto das redes sociais on-line motivadas pelas relações, “a ação individual se 

torna coletiva e propriedade do outro”.  Sentimentos e opiniões passam a ser partilhados, 

consagrando esse ciberespaço como um lugar de relacionamentos, informações e 

sociabilidade, como afirmam Ferreira e Vilarinho (2013). 

Para os adolescentes americanos10, o acesso às redes sociais on-line está ligado ao 

relacionar para se livrar do tédio, seguido pelo contato com os amigos, ver se os posts estão 

rendendo curtidas e comentários, além de ver o que os amigos estão fazendo. Neste ponto, 

relembramos o que já foi discutido anteriormente sobre o espaço público, como um espaço de 

liberdade de expressão e participação, além dos conceitos entre público e privado (gráfico 5). 

 
Gráfico 5 – Motivo que leva os adolescentes a acessar as redes sociais. 

 
Fonte: CNN, 2015. 

                                                 
10Pesquisa realizada pela CNN em 6 estados americanos com 216 adolescente, por meio de um questionário on-

line: concordaram em ter todo seu conteúdo postado nas redes sociais on-line (Twitter, Facebook e 
Instagram),de setembro de 2014 até abril de 2015 analisados. 
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A pesquisa releva que esse fenômeno tem um nome, o “Fear of Missing Out” ou 

“medo de ser deixado de lado”, que destaca a apreensão de que outros podem estar tendo 

experiências recompensadoras sem você. Isso já reflete outra necessidade: a da vigilância e 

fiscalização. Levamos em consideração que, nas redes socais on-line, na busca da 

particularidade do self, nos tornamos conhecedores dos gostos e preferências do outro e, para 

isso, temos de estar vigilantes com relação a tudo que “cai na rede”. A “cultura da 

participação”, conceito utilizado por Jenkins (2009) para descrever um tempo de participação 

dos consumidores nas etapas de produção e circulação de conteúdo midiático, coloca em 

evidência, de certa forma, essa necessidade. Ao mesmo tempo em que nos tornamos parte da 

produção de conteúdos, podendo estar cientes e ativos na construção e compartilhamento, 

‘obriga’-nos estar atentos também a todo o conteúdo postado, já que as palavras e ideias ficam 

registradas, os desabafos ficam disponíveis em acesso aberto (público), uma vez que as 

mensagens podem receber likes e até gerar outros conteúdos, ao passo que as desavenças 

correm os riscos de serem apagadas, como vimos no caso da Abercrombie, conforme relatado 

no capítulo anterior, ou seja, a vigilância e a fiscalização acontecem, muitas vezes, sem nem 

se saber por quem ela se consolida ou ao mesmo tempo por parte de cada usuário ali 

participante. 

Como na modernidade líquida de Bauman, a vigilância também se dilui no dia a dia, 

culminando com os mecanismos de fiscalização digital, hoje colocado em prática nas redes 

sociais on-line. Bauman (2014), dialogando com o sociólogo David Lyon, nos coloca como 

reféns de nós mesmos a partir de nossas necessidades, de estarmos em constante vigilância, 

seja pelas câmeras de vigilância, seja pelo nosso constante acesso às redes sociais on-line, 

expondo-nos por vontade própria. 

Pelo relacionar e pela exposição, Primo (2011) demonstrou como é possível 

construir, através dessas conexões associativas,valores conectados à fama e à popularidade na 

rede. 

Twenge e Campbell (2009) defendem a potencialização da cultura narcisista, por 

ampliar as formas de celebração de si e autopromoção. Os autores exemplificam a cultura 

narcisista por meio do caso do professor que lista 4 mensagens retiradas do MySpace e do 

Facebook dos jovens estudantes do colégio pesquisado: 

1- Eu devo estar entretido o tempo todo; 

2- Se você tem isso, ostente; 

3- Sucesso significa ser consumidor; 

4- Felicidade é ser um adulto glamoroso. 
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Para os autores, em função das mensagens retiradas, os sites de relacionamento 

acabam incentivando a vaidade e a competição. “Todas essas mensagens são consistentes com 

uma crescente cultura de narcisismo, com o seu materialismo desenfreado, com agressão para 

com os outros, vaidade, sexualidade superficial e desejo raivoso pela atenção e fama” 

(TWENGE; CAMPBELL, 2009, p.108, tradução nossa)11. 

Independentemente da proximidade e da intimidade que se têm com o outro nas 

redes sociais on-line, há uma preocupação com a imagem que se veicula de si, consolidando 

sua aparição pública nesses espaços em rede. Assim, colocando de forma acessível, em 

qualquer lugar e a qualquer hora, informações que o representem e o relacionar com o outro, 

estruturando o seu self. Passa-se a criar uma identidade validada pelo e para o outro. Para 

Goffman (2007, p.55), o homem na sociedade age como se estivesse em uma arena, mas 

agora digital: 

 
O homem em sociedade, a todo o momento age como um ator diante de seu 
público: desempenhando diferentes papéis e tentando controlar as 
impressões que os outros possam ter dele, por meio de diferentes modos de 
agir e de se comportar, que variam de acordo com seus propósitos, suas 
motivações. 

 

Nessa sociedade em rede, além do relacionamento pessoal, a autoidentificação, a 

vigilância e a fiscalização, deparamo-nos, igualmente, com um espaço voltado para o 

entretenimento, sendo este o primeiro colocado na pesquisa da Secretaria de Comunicação 

Social (SECOM) – “Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela 

população brasileira”12, com 67% dos entrevistados se conectando virtualmente em busca de 

diversão e de entretenimento.  

Lopes (2011) afirma que alterar conteúdo disponibilizado pelas redes sociais on-line 

é uma prática comum e bastante fácil. Código, textos, imagens, vídeos são frequentemente 

alterados, “postados”, “remixados” ao toque de um clique. Por deterem estas especificidades, 

os “utilizadores” aceitam conteúdos ou desagregam textos de acordo com os seus próprios 

critérios, simultaneamente, novos espaços de debate e conversação. Dessa forma, as redes 

sociais on-line estão envoltas no universo do entretenimento, especificamente um espaço para 

produção e consumo de entretenimento. 
                                                 
11 “All of those messages are consistent with a growing culture of narcissim, with its rampant materialism, 

agression toward others, vanity, shallow sexuality, and rabid desire for attention and fame” (TWENGE; 
CAMPBELL, 2009, p.108). 

12A pesquisa encomendada ao Ibope, instituto contratado por meio de licitação pelo governo federal, ouviu 18.312 
brasileiros entre 5 e 22 de novembro desse ano em 848 municípios. Foram a campo 300 pesquisadores, para 
aplicarem um questionário com 85 perguntas. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos. 
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De modo lúdico, compartilha-se um volume sem precedentes de conteúdo 
nas redes sociais digitais, que congregam pessoas e negócios ao redor do 
mundo. Para expandir e cativar a clientela, são oferecidas as mais diversas 
experiências, notadamente aquelas que se servem das linguagens e lógicas 
do entretenimento para atrair a sempre fugaz atenção do público em nosso 
hipersaturado ecossistema comunicacional. (CASTRO, 2012, p.133) 

 

Nas redes sociais on-line, os conteúdos colaborativos e lúdicos, aliados a 

experiências, fazem do Facebook um site de rede social também voltado para o 

entretenimento. Utiliza-se o Facebook para ver fotografias, assistir aos vídeos postados, 

compartilhar memes, ou seja, um meio flexível para ocupar o tempo livre. 

Para Recuero (2011), o sujeito inserido nas redes sociais on-line não divulga 

informações de forma aleatória, mas baseado na percepção de valor contido na informação. 

Esses valores são: visibilidade, reputação, popularidade e autoridade.  

A visibilidade está voltada para a conexão, ou melhor, para as relações, onde um 

determinado nó pode amplificar os valores que são obtidos através dessas conexões, tais como 

o suporte social e as informações. A reputação está ligada à própria imagem, pois, 

aumentando a visibilidade, podem-se agregar outros nós. Recuero (2011, p.107) define a 

reputação como a percepção construída de alguém pelos demais atores e, portanto, implica 

três elementos: o “eu” e o “outro” e a relação entre ambos. “Isso implica o fato de que há 

informações sobre quem somos e o que pensamos, que auxiliam outros a construir, por sua 

vez, suas impressões sobre nós”. A popularidade está ligada não somente à posição de um ator 

na rede social on-line, mas ao número de comentários na rede; está relacionada mais aos laços 

fracos, intimamente ligada à quantidade e não a qualidade da relação. Por fim, a autoridade 

que está ligada ao poder de influência de um nó na rede. 

Além disso, usam-se as redes sociais on-line como fontes de informação, 

exemplificadas nos casos analisados, agendando notícias e influenciando pautas.  

 

Neste sentido, as redes sociais, enquanto circuladoras de informações, são 
capazes de gerar mobilizações e conversações que podem ser de interesse 
jornalístico na medida em que essas discussões refletem anseios dos próprios 
grupos sociais[...]as redes sociais vão atuar de forma a coletar e republicar as 
informações obtidas através de veículos informativos ou mesmo de forma a 
coletar e a republicar informações observadas dentro da própria rede. 
(RECUERO, 2009, p. 42) 
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Como afirmamos no início, as gratificações estão acrescidas de um novo olhar, 

segundo Young e Abreu (2011), que gera gratificações e usos simultâneos como vistos no 

quadro 6: 

 

Quadro 6 – Gratificações e usos. 

Gratificações de utilidade interpessoal 

Para ajudar as pessoas, participar das discussões, 
incentivar outras pessoas, pertencer a um grupo, 
responder às perguntas, expressar livremente, 
opinar, conhecer outros pontos de vista, dizer o 
que eu faço, observar o que os outros dizem, 
conhecer novas pessoas, quero que alguém faça 
algo por mim. 

Gratificações de passar o tempo Passar o tempo quando aborrecido e ocupar o 
tempo livre. 

Gratificações de busca de informações Fazer pesquisas, conseguir informações 
gratuitamente, visualizar informações publicadas. 

Gratificações de conveniência Comunicar com os amigos e família (custo, 
facilidade, mobilidade) 

Gratificações de entretenimento Por gostar e ser diverido 
Fonte: Young; Abreu, 2011. (Adaptado) 

 

Utilizam-se, também, as redes socais on-line como espaços para a discussão das 

informações, onde as notícias são propagadas, sendo o apelo informacional maior, ou seja, 

maior que aprofundar os laços é a possibilidade de informar ou gerar conhecimento. 

As possibilidades de gratificações e de uso das redes sociais on-line são inúmeras e 

se atrelam, inclusive, aos negócios, seja para gerar reputação perante seu público, seja para 

criar lembrança da organização/marca ou mesmo levar ao consumo de produtos ou serviços. 

Um exemplo recente de apropriação das redes sociais on-line pelas redes foi quando a 

suprema corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional as leis que proibiam o casamento 

entre gays nos 50 estados americanos. Logo depois da manifestação, via Twitter 

(#LoveWins), do presidente Barack Obama, tanto o fato quanto a frase se propagaram pela 

rede. Segundo o Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic), uma 

consultoria especializada no monitoramento da web, a expressão apareceu em 12 milhões de 

publicações na internet, em todos os idiomas, sendo 630 mil em português. Isso tudo em 24 

horas. E as marcas aproveitaram a oportunidade tingindo suas logomarcas na rede com a cor 

do arco-íris. Segundo reportagem da Revista Época, produzida por Renato Pezzotti, não foram 

ações irrefletidas, disparadas a esmo por empresas que agiram de forma espontânea. “Na 

maioria dos casos, a investida das marcas retrata um fenômeno executado com algum cálculo 

e uma pilha de segundas intenções”. 
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As demandas de participação das organizações nas redes sociais on-line, como 

exemplificada acima, acompanham o tempo real e as necessidades. Isso mostra que as 

organizações se veem obrigadas a encontrar vínculos com suas marcas para que possam 

legitimar-se diante das necessidades de seu público. Há a possibilidade de usar as redes 

sociais on-line pelo relacionar e pelo compartilhar de interesses e valores, sejam eles de 

ordem pessoal ou profissional. Segundo Scroferneker (2013), as mídias sociais geram novas 

possibilidades de diálogo entre organizações e públicos, 

 

por meio de canais organizados em rede como o Facebook, e o Twitter, entre 
muitos outros, começam a ser visualizadas novas tentativas de interlocução 
entre os chamados públicos e as organizações. Ou seja, consumidores, 
admiradores, defensores e opositores de marcas, empresas, organizações não 
governamentais, entre outras, assumem espaço de fala direta, emitem 
mensagens e esperam respostas, assumindo efetivamente o papel de 
interlocutores. (SCROFERNEKER, 2013, p.5) 

 

As redes sociais on-line oferecem oportunidades de divulgação de produtos e 

serviços, ao mesmo tempo em que possuem a capacidade de multiplicar conflitos. Segundo 

Teixeira (2013), as oportunidades exigem atenção em relação à qualidade e à idoneidade dos 

produtos e serviços oferecidos, às informações divulgadas, além da atenção constante aos 

comentários e observações que a opinião pública constrói, para que as mensagem e notícias 

positivas se propaguem em diferentes esferas públicas. 

Podemos afirmar que os indivíduos se tornam cada vez mais sujeitos da 

comunicação, relacionando, criando e partilhando voluntariamente informações que, antes, 

ficavam restritas a quem estivesse próximo dos acontecimentos ou participasse deles. “As 

redes sociais se tornaram, na atualidade, um veículo fundamental para o debate, no qual 

diferentes pessoas, em qualquer lugar, e qualquer especialidade, têm a chance de participar e 

engajar” (TEIXEIRA, 2013, p.37). Isso se constitui, também, como uma oportunidade para 

que as organizações utilizemas redes sociais on-line contra ou a seu favor. O grande desafio é 

relacionar ativamente por meio da construção do diálogo, da conversação, como veremos a 

seguir. 

 

3. Dialogar, para quê? 

 

Nos cenários das redes socais on-line, as interações entre os consumidores se 

multiplicam e, consequentemente, multiplica-se a troca de informação. Compartilhar, 
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colaborar, cooperar são conceitos que demonstram a forma de fruição do sujeito que se dá 

através do (e pelo) outro nesse cenário em rede. 

 
Ontem, a comunicação era hierárquica, quase sempre limitada à transmissão, 
sem possibilidade de discussão de parte do receptor/ator. Hoje, quase todo 
mundo está em pé de igualdade, negocia e responde. [...] O reconhecimento 
do estatuto do receptor perturba tudo, pois legitima a questão da alteridade. 
(WOLTON, 2006, p. 59) 

  

Vimos, no decorrer da tese, que, nesse cenário em rede, o consumidor não é o 

mesmo. Jaffe (2008) identificou dez mudanças comportamentais que refletem esse 

consumidor contemporâneo como: inteligente, emancipado, cético, ligado, exigente, com 

pouco tempo, desfiel, acessível, vingativo e à frente na curva.  

O consumidor inteligente e emancipado está intimamente ligado à capacidade de 

receber e produzir um universo amplo de informações, além de propagá-las. Quando falamos, 

porém, em produtos e serviços, ao adquirirem conhecimento os consumidores avaliam e, 

sendo céticos, criticam tudo. Estarmos ligado faz com que, em todo e a qualquer lugar, nos 

possamos relacionar pelas redes sociais on-line, e as opiniões ficam instantaneamente 

acessíveis. Tudo tem um caráter on demand, estando relacionado ao tempo, e um caráter de 

permissão em relação áquilo que se quer consumir, sendo as marcas convidadas a 

participarem da rede relacional olhando para as gratificações de seus consumidores cada vez 

mais exigentes. Hoje, para que as pessoas debatam sobre um assunto, independem de onde 

estejam e em que hora do dia ou da noite. Falamos de um espaço público onde a opinião do 

público pode repercutir em tempo real ganhando as redes sociais on-line, e a imprensa se 

pautando com base nessas repercussões, como nos casos analisados anteriormente. Com o 

“micropoder” em mãos, o consumidor contemporâneo poderá aplaudir o bom, como também 

desprezar o que recebeu de ruim.  

 

Os consumidores de hoje são mais expressivos, e não se engane: dar às 
pessoas a chance de serem ouvidas é muito melhor do que não fazer nada. 
Dito isso, é ainda mais importante irmos além do que eles parecem estar 
dizendo, rumo ao que eles realmente estão dizendo, ao que têm em mente 
e/ou ao que não estão dizendo [...] Estamos sufocados até a morte por grupo 
de discussão e, quando a inovação entra em pauta, é hora de assumir riscos e 
confiar em nossos instintos. [...] a longo prazo, os consumidores terão a 
última palavra. (JAFFE, 2008, p.54, grifo do autor) 

 

Durante décadas, as organizações empurraram para os consumidores/clientes seus 

produtos e serviços por meio de mensagens controladas, onde o papel do cliente era escutar e 
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comprar. Não havia o manifesto do consumidor, o qual recebia toda a oferta de mídia pelos 

meios massivos que passaram a conviver com diversos suportes tecnológicos trazendo a 

desmassificação, como vimos nas seções anteriores. Vale lembrar que não estamos abolindo 

nenhuma forma de comunicação vista anteriormente, mas ampliando-a. Segundo Galindo 

(2015, p.22), as tecnologias irão contribuir na segmentação e na direcionalidade das 

mensagens, ou seja, “a desmassificação dos meios e a possibilidade de uma intermediação 

semelhante ao processo interpessoal, portanto, mais relacional e próximo do consumidor”. 

Tecnologias colaborativas e mídias sociais on-line fazem com que o consumidor 

contemporâneo se conecte com o mundo, seja local ou globalmente, tornando-se moeda de 

troca nessa sociedade em rede. Parece contraditório, mas Wolton (2006, p.28-29) afirma que 

estar conectado é hoje o símbolo da liberdade. 

 

Enfim, conectar-se e agir. Poder entrar em contato, informar-se, aprender, 
interagir são, de fato, formas de ação da sociedade contemporânea. Estamos 
ao mesmo tempo livres e conectados, móveis e ligados. Estas duas maneiras 
de ser, aparentemente contraditórias, têm a mesma importância: a liberdade e 
a relação. 

 

Com o relacionar e a conversação em redes sociais on-line, o consumidor se mostra, 

interativo, fazendo o que já foi visto por Castells (2003a) e Cremades (2009): criar o seu 

próprio destino na rede, praticando sua liberdade de expressão. 

Wolton (2006, p.14) afirma que “comunicar é antes de tudo expressar-se”. O 

relacionar, tanto para o consumidor quanto para as marcas, é uma condição para o processo 

comunicacional. “Comunicar às vezes é troca; às vezes, é transmitir e negociar; isto é muito 

forte, muito democrático, porque fazemos com os nossos pares e quando conseguimos, 

convivemos e coexistimos”13 (WOLTON, 2014, p.23, tradução nossa). Galindo (2015) afirma 

que a inversão ouvir e depois falar é uma receita para atuar em um mercado no qual as 

impressões cedem lugar às expressões do consumidor. 

 
O modo como as empresas criam valor com as marcas será transformado 
pelos relacionamentos e experiências que essas empresas estabeleceram com 
os consumidores. As marcas deixarão de ser um conceito abstrato na mente, 
passando a requerer uma arquitetura nova e mais sofisticada que envolva 
integridade e um diálogo em duas mãos. (MOFFIT; DOVER, 2012, p.5) 

 

                                                 
13“Comunicar es, a veces, intercambiar; a veces, transmitir y a menudo negociar; esto es algo muy fuerte, muy 

democrático porque lo hacemos con nuestros iguales y cuando lo conseguimos, cohabitamos y convivimos” 
(WOLTON, 2014, p.23). 
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O relacionar e o dialogar são pontos chave nesse cenário, onde se espera que as 

marcas dialoguem com seus consumidores ávidos a se relacionarem, já que um dos objetivos 

das redes sociais on-line – aqui nos referimos ao site de redes sociais Facebook –, é criar 

aproximação com confiança e reciprocidade.   

Para Moffit e Dover (2012, p.217), “as principais vantagens das redes sociais para as 

marcas são as possibilidades de expandir a escala dos diálogos por meio do gráfico social de 

um usuário”. Essa repercussão ou o ato de expressar-se livre e voluntariamente pode 

influenciar a visão que se tem de uma marca, seja ela positiva ou negativa. As repercussões 

estão, simultaneamente, nas redes sociais on-line e na mídia off-line, pois as mídias off-line 

também se pautam pelas conversações extraídas das redes sociais on-line, como também 

constatamos pelos casos analisados nesta tese. 

 

Pelo resultado negativo, produtos são tirados do mercado, surgem leis de 
fiscalização, controle de produção, defesa de animais, entre outras medidas 
oriundas do debate na esfera pública. Sendo assim, as crises sofrem o poder 
direto da opinião pública, que por sua vez, tem força até para boicotar uma 
empresa ao se sentir lesada ou traída quando uma ação fora do controle 
acontece. (TEIXEIRA, 2013, p.5) 

 

Ao mesmo tempo em que os indivíduos, satisfeitos ou insatisfeitos, encontraram um 

espaço público para emitir suas opiniões, algumas marcas também passaram a investir nesse 

cenário, montando seus perfis nas redes sociais on-line e se expondo para todos que navegam 

nesse espaço público. Tem-se a idéia, a partir dessa aparição nas redes sociais on-line, de um 

“efetivo relacionamento”.  

 
A multiplicação de canais e com eles a capacitação dos clientes em 
responderem em tempo real e compartilharem com as empresas ou não, mas 
certamente compartilharem em um espaço agora público [...] falar em 
relacionamento, hoje é, falar sobre um novo status entre os atores sociais, 
aliás, é falar sobre uma visão realista da interatividade, pois nunca foi tão 
possível o ato de tornar comum, de compartilhar e, portanto, de comunicar. 
(GALINDO, 2015, p.39) 

 

As mudanças no ambiente de negócios, instaladas na sociedade em rede e embasadas 

no processo dialógico, proporcionaram uma visão de confiança entre os pares, ou seja, “os 

consumidores acreditam mais uns nos outros do que nas empresas [...] A ascensão das mídias 

sociais é apenas reflexo da migração da confiança dos consumidores das empresas para outros 

consumidores” (KOTLER, 2010. p.34). Isso é o reflexo das relações dialógicas entre os pares 

que utilizam o boca a boca on-line para propagarem a mensagem produzida a reverberar 
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dentro do mesmo grupo ou em grupos que possuam características semelhantes. Teremos, 

assim, a “comunização”, conceito definido por Kotler (2010) como o relacionar entre 

consumidores que desejam estar conectados entre si e não com as marcas. Para o mesmo 

autor, esses agrupamentos em redes sociais on-line existem para servir a seus membros e não 

às marcas. As organizações precisam estar cientes servindo aos seus membros, que aqui 

entendemos como realizar um processo dialógico, ou seja, proporcionar um feedback 

considerando a reciprocidade entre consumidor contemporâneo e as marcas. 

Essa reciprocidade e o olhar, mais focados no consumidor, transformam também o 

marketing que conhecíamos. Chega a ser incoerente pensar em marketing e não achar que o 

centro de suas ações não deva ser o consumidor, mas somente agora é visto como peça 

central, posto que interage com outros consumidores em um processo, por vezes, colaborativo 

de um para muitos. Mas, mesmo sendo como “ser central” no universo mercadológico, seria 

irreal acreditarmos que o poder atribuído ao consumidor seria absoluto, uma vez que as 

organizações, para que possam dialogar com seus consumidores por meio de uma linguagem 

comum, ou seja, por meio de significados e por intermédio de códigos comuns, realizam um 

trabalho de gerenciamento das relações com seus clientes (CRM)14que lhes permitem estar em 

posição privilegiada, tendo mais informações sobre os clientes, do que os clientes sobre a 

organização/marca.  

 

[...] apesar da internet e o ciberespaço darem um poder módico de 
contravigilância de volta ao consumidor individual e permitirem a 
interatividade, a empresa sabe muito mais sobre o cliente do que ele sabe 
sobre a empresa. A álgebra do novo mercado eletrônico ainda favorece os 
participantes corporativos. (RIFKIN, 2001, p.82) 

 

Todavia, Galindo (2015) afirma que, entre obter dados e se relacionar, há uma lacuna 

acentuada que, portanto, é importante ser preenchida, já que os 42% dos usuários de redes 

sociais on-line no Brasil utilizam a rede para recomendar uma marca a amigos ou parentes, 

ficando o país no topo da lista como país mais engajado, segundo pesquisa da 

SurveyMonkey15. O Brasil também ganhou destaque entre os países onde os usuários seguem 

                                                 
14Gestão de relacionamento com o cliente – processo de foco no cliente, aquisição, transação, atendimento, 

retenção e construção de relacionamento em longo prazo com os clientes. 
15Criado em parceria com a social@Ogilvy, divisão global do Grupo Ogilvy, o teste foi realizado com mais de 

5.500 internautas em 11 países (Alemanha, Austrália, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, França, Índia, 
Indonésia, Japão e Reino Unido). A pesquisa teve o objetivo de entender os motivos que levam as pessoas a 
serem ou não engajadas em promover ou denegrir u’a marca com os seus amigos das redes socais on-line.  
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as marcas por meio de curtidas e comentários, entretanto suas experiências ruins com as 

marcas chegaram a 78% dos entrevistados, ficando à frente de países como Austrália, Canadá, 

Indonésia e do Reino Unido. 

Os dados indicam que ainda não aprendemos a lidar com o consumidor 

contemporâneo, identificado nesta tese como ávido por produzir, compartilhar em tempo real 

suas experiências, tanto que a palavra “now” vem ganhando cada vez mais destaque quando 

se refere à liberdade desse consumidor em suas escolhas. As organizações/marcas precisam 

redescobrir a melhor forma de interagir com seus consumidores, posto que nunca estiveram 

tão expostas e vulneráveis. Enquanto as organizações/marcas não estiverem olhando para as 

mídias sociais on-line como um espaço realmente relacional, não há como avançar no 

processo dialógico hoje tão necessário. 

 

A comunicação é, pois, um direito de cada um, uma espécie de serviço 
público da vida, com duas dimensões complementares. Comunicar é antes 
de tudo expressar-se: ‘tenho algo a dizer’, ‘tenho o direito de dizê-lo...’ Todo 
mundo tem algo a dizer e o direito de se expressar. Mas expressar-se não 
basta para garantir a comunicação: saber se o outro está ouvindo e se está 
interessado no que eu digo...E se responder, isto é, se por sua vez se 
expressar, será que estou pronto para ouvi-lo? (WOLTON, 2006, p.14, grifo 
do autor) 

 

O relatório “Compartilhamento de Informações” do ConsumerLab16 destaca que os 

usuários observam a si mesmos e aos outros indivíduos, empresas e autoridades, além de 

compartilharem o que veem. Os entrevistados pela pesquisa, cerca de 64% acreditam que 

expressar opiniões on-line sobre as organizações/marcas tem aumentado a influência do 

consumidor sobre elas. E pouco mais de 50% dos brasileiros entrevistados consideram que, ao 

exporem nas redes sociais on-line, organizações/marcas com comportamentos inadequados 

têm impacto maior do que ir às autoridades competentes.  

Estar nas redes sociais on-line, especificamente no Facebook, não se limita apenas 

em “curtidas”, mas em interações, o que poderá ser um resultado interessante para a 

organização, uma vez que “os indivíduos e os grupos negociam com as mensagens que 

recebem, como negociam com a realidade” (WOLTON, 2006, p.38).No momento em que 

marcas passam a encarar as redes sociais como plataformas, precisam investir em 

relacionamentos e “estar now”. Um exemplo do relacionar em tempo real é feito pela Coca-

                                                 
16  Resultados do estudo realizado pelo ConsumerLab, área da Ericsson, que analisa o comportamento de 

usuários. Foram abordados mais de 5 mil usuários de smartphones com idades entre 15 e 69 anos, moradores 
de São Paulo, Cidade do México, Berlim, Chicago, Johanesburgo, Londres, Moscou, Nova York, Sydney e 
Tóquio. 
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Cola, que estruturou um time para se relacionar com o consumidor. Ainda utilizando a 

reportagem da Revista Época Negócios, produzida por Renato Pezzotti, a empresa conta com 

50 profissionais atuando no marketing em tempo real somente no Brasil. Há colaboradores de 

oito diferentes prestadores de serviço da marca, como agências de publicidade, gente 

especializada em monitoramento de redes sociais ou em produção de conteúdo. A Coca-Cola 

avança sobre as redes sociais em quatro etapas. Elas são segmentadas em 1) escutar, 2) reagir, 

3) falar e 4) amplificar. Muitas vezes, entre o começo e o fim dessa sequência não se passam 

três horas. Tudo pode começar pelo monitoramento das redes, quando se capta uma 

oportunidade de inserção da marca em um boca a boca on-line (figura 24).  

 

Figura 24 – Cinco leis do MKT em tempo real. 

 
 

Fonte: PEZZOTTI, Revista Época Negócios, 2015. 
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O panorama continua abrindo-se e, cada vez mais, aparecem redes sociais on-line de 

nicho; as empresas devem reagir; identificá-las, estudá-las e compreendê-las é 

importantíssimo. Depois, coincidir esses interesses e comportamentos com canais sociais on-

line realmente apropriados. O verdadeiro sentido de estar presente nas redes sociais on-line é 

proporcionar maior participação e gerar debates com assuntos de interesse mútuo, 

proporcionado o engajamento. “O conteúdo é o fator que move toda a interação, a relevância 

e aproximação” (TEIXEIRA, 2013, p.52). Como afirma Galindo (2015), trata-se de uma 

postura colaborativa e de mutualidade com contínua desconfiança. O contrário é visto como 

um discurso vazio, que ecoa em um banco de dados composto por bits e não por pessoas. 

“Não basta conhecer superficialmente os consumidores, mas ter um nível de relacionamento 

com eles” (CRUZ, 2015, p.124). 

As organizações/marcas precisam observar as redes sociais on-line como uma 

oportunidade de proximidade e conhecimento cada vez mais profunda do seu público alvo por 

meio da conversação, do diálogo, da interação, ou seja, do desenvolvimento de um CRM 

Social centrado na troca de informaçãoes e experiência entre organização/marca e seus 

consumidores, analisando os comentários expressos nas redes. Mas, em muitos os casos, 

como constatamos em nossas análises, seja pela fala expressa positiva ou negativa, as marcas 

se calam mesmo que tenhamos visto, por diversos autores, que as organizações não possuem 

alternativas senão dialogar; caso contrário, irão arcar com o ônus decorrente de sua exposição 

para milhares de consumidores. A disposição para o diálogo contribui para que a organização 

supere esse momento: “Um momento crítico pode acontecer a qualquer empresa, a qualquer 

momento, e é preciso estar preparado para enfrentá-lo” (BUENO, 2003, p.237). 

 

Os novos meios de comunicação, como as redes sociais, também são grandes 
impulsionadores de crise. Poucas organizações perceberam isso e não 
pararam para observar o que estão falando sobre seu negócio, e, exatamente 
por isso, deixaram de ter controle do que está sendo publicado sobre o seu 
produto ou a sua marca, seja de forma positiva ou negativa. E nem sequer se 
deram conta de que tal informação pode estar sendo republicada por outro 
veículo ou de que o próprio público pode estar se mobilizando a favor do 
consumidor, fazendo que outras queixas venham à tona (TEIXEIRA, 2013, 
p.43) 

 

Teixeira (2013, p.45) afirma que “construir um relacionamento eficiente com seu 

público na internet faz parte da identidade corporativa e, por consequência, da construção da 

imagem e da reputação da marca”.  
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O que nos parece é que a comunicação simboliza a dualidade, conforme afirma 

Wolton (2006, p.173), pois “nós a desejamos no plano normativo, mas não queremos correr 

seus riscos [...] as ambiguidades e as facilidades da ‘comunicação’ versus o ideal e as 

dificuldades da comunicação”. 

Portanto, as organizações/marcas têm de repensar sobre as vias de contato com os 

usuários que estão cada vez mais demandantes e exigentes e, assim, gerar conteúdo de 

qualidade, ouvindo e aproveitando o ecossistema digital para melhorar a contribuição sob o 

boca a boca on-line. Quem não ouve, não se relaciona e não dialoga está estacionado em um 

processo comunicacional unidirecional e fadado ao fracasso nas redes sociais on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

Capítulo IV – METODOLOGIA: DO ESTUDO DE CASO À ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 
 

Considerando o boca a boca on-line como uma prática de comunicação autônoma e 

livre, através da voz do consumidor nas redes sociais on-line, nosso objetivo é caracterizar o 

boca a boca on-line como um novo fluxo comunicacional entre consumidores, hoje 

potencializado pelas novas tecnologias da comunicação, podendo alterar a percepção da 

marca e demonstrar o uso, pelas marcas, das redes sociais on-line ainda como um ambiente de 

comunicação unidirecional.  

Para tanto, nossa abordagem teórica iniciou-se por uma revisão bibliográfica dos 

autores que definem as características da sociedade em rede e o agir do consumidor 

contemporâneo. Logo após, usamos como método de pesquisa o Estudo de Caso Múltiplo 

composto por três casos divulgados pelo Portal G1 (Globo.com) de notícias entre o 1º e 2º 

semestres de 2013 (quadro 7), sendo dois casos nacionais e um internacional, escolhidos por 

meio de uma amostragem intencional por conveniência, já que são casos controversos.Esse 

tipo de amostragem, a qual não apresenta fundamentação matemática ou estatística e depende 

unicamente de critérios do pesquisador, é descrito por Gil (2012, p.94), “como aquele em que 

o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam de 

alguma forma representar o universo”. 

 

Quadro 7 – Matérias Portal G1. 
Matéria publicada via Portal G1 

1- Desfile com cabelo ‘Bombril’ foi 
crítica ao racismo, diz Ronaldo Fraga. 

2- Marca do CE exibe criança em poses 
erotizadas e gera denúncia no CONAR. 

3- Para afastar gordas, Abercrombie se 
recusa a fazer roupas largas. 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Partindo dessa amostragem, iniciamos nossa justificativa pelas escolhas das 

reportagens que, além de gerarem polêmica, foram parar nas redes sociais on-line, estando 

relacionadas a um setor importante da economia do país, o setor de vestuário e calçados. 

Elencamos alguns fatores importantes para a escolha desse setor, começando com a 

importância para a economia do país e do mundo, seguindo pelo poder do e-commerce nesse 
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setor motivado não só pelo baixo valor das mercadorias, mas também pelas possibilidades de 

o consumidor buscar as melhores opções. 

Em 2011, o segmento de moda ocupava o 10º lugar em penetração no ranking do e-

commerce. Já em 2013, pulou para a 6ª posição, motivada pelo aumento de 25% no percentual 

de jovens consumindo roupas e acessórios on-line, segundo M.Sense e a e.Bricks Digital17.  

No último relatório WebShoppers18, a categoria moda continua líder no mercado on-line, 

como se observa no gráfico 6: 

 

Gráfico 6 – Categorias mais vendidas no e-commerce. 

 
Fonte: WebShoppers, e-bit, 2015. 

 

Os dados também demonstram a importância desse setor e sua inserção em um 

ambiente on-line cada vez mais promissor constituído também pelas redes sociais on-line, 

onde o consumidor está cada vez mais presente, como já observamos em momentos anteriores 

nesta tese.  

Constituímos o corpus de nossa pesquisa pelo caso nacional/região/Sudeste, sendo o 

primeiro ocorrido no mês de março 2013, com o desfile de Ronaldo Fraga no São Paulo 

Fashion Week (SPFW), quando lançou nas passarelas a coleção verão 2014; o outro caso que 

repercutiu em outubro de 2013, referente à região Nordeste do país, pela marca de calçados 

cearense Couro Fino. Definimos, também, para a análise, um caso internacional, já que 
                                                 
17Pesquisa realizada com 1.700 pessoas, entre 18 e 55 anos, das cinco regiões do país:, 80% das mulheres e 83% 

dos homens entrevistados já realizaram alguma compra on-line. Quando o assunto é moda, 35% das mulheres 
entrevistadas já efetuaram compras de roupas e 38% já adquiriram sapatos, bolsas e acessórios pela internet, 
um aumento de 50% em relação aos resultados da edição de 2011 da pesquisa – feita pela própria M.Sense e a 
e.Bricks.  

18O Relatório é iniciativa de duas empresas (E-bit/Buscapé Company) sobre o comércio eletrônico, no qual é 
analisada a evolução do e-commerce, tendências, estimativas, as mudanças de comportamento e preferências 
dos e-consumidores, indicando para onde o mercado caminha e contribuindo para o entendimento e 
desenvolvimento do setor. 
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falamos da importância desse setor no Brasil e no mundo, além de evidenciar o poder de 

compartilhamento desses consumidores contemporâneos que vivem, hoje, em uma sociedade 

em rede sem fronteiras geográficas. Para isto, selecionamos o caso da marca americana 

Abercrombie, ocorrido em março de 2013. 

Também como corpus de nossa análise, definimos as fanpages (Facebook) relativas 

às marcas selecionadas, quando a marca postou seu comentário (post) perante os 

consumidores on-line sobre o fato que reverberou no portal de notícias (quadros 8 e 9). 

 

Quadro 8 – Corpus de análise da pesquisa– Portal. 
Matéria – Potal G1 Período de análise 
Desfile com cabelo ‘Bombril’ foi crítica ao 
racismo, diz Ronaldo Fraga. 

20 de março até 27 de março de 2013 

Marca do CE exibe criança em poses 
erotizadas e gera denúncia no CONAR 

16 de outubro até 23 de outubro de 2013 

Para afastar gordas, Abercrombie se recusa a 
fazer roupas largas 

11 de maio até 18 de maio de 2013 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Quadro 9 – Corpus de análise da pesquisa – Facebook. 
Fanpage Período de postagem /análise 

Marcos Costa Beleza 20 de março até 27 de março de 2013 
Couro Fino 15 de outubro até 22 de outubro de 2013 
Abercrombie 15 de maio até 22 de maio de 2013 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Após definição do corpus, partimos para métodos e técnicas a serem utilizados que 

irão contribuir para aumentar a pertinência e relevância do estudo. 

 

1.Estudo de caso 

 

O método Estudo de Caso deve ser usado quando se pretende examinar eventos 

contemporâneos, ou seja, busca-se melhor analisar um fenômeno. Atribui-se a essa 

abordagem do Estudo de Caso a vantagem de solucionar problemas que ressaltam “como” e o 

“porquê”, quando o pesquisador se foca em fenômenos contemporâneos, ou seja, “investiga 

um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” (YIN, 2001, p.33) – o que 

certamente se coaduna ao tipo de investigação que propomos, além do que “o estudo de caso 

contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos individuais, 

organizacionais, sociais e políticos” (YIN, 2001, p.21). 
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Gil (2012) corrobora o autor acima citado quando afirma que o estudo de caso vem 

sendo utilizado pelos pesquisadores sociais, agora com mais frequência, para alguns 

propósitos, como: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

b) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; e 

c) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que 

não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

Julgamos que a seleção dos casos múltiplos definida pela seleção das matérias 

publicadas do Portal G1 evidencia a exploração de situações da vida real. Segundo Yin (2001, 

p.68), “as provas resultantes dos estudos de caso múltiplos são consideradas mais 

convincentes”. 

 

1.1. Caso 1 – Ronaldo Fraga 

 

Ronaldo Fraga é estilista mineiro e desfilou sua coleção verão 2014 nas passarelas do 

São Paulo Fashion Week (SPFW), na terça-feira, dia 19 de março de 2013, no prédio da 

Bienal, na capital paulista. A coleção tinha como inspiração o futebol de várzea e a cultura 

negra. 

A cultura negra foi representada pelas modelos que desfilaram com perucas de palha 

de aço no lugar dos cabelos, as quais foram idealizadas em parceria com o maquiador Marcos 

Costa (figura 25).   

 
Figura 25 – Desfile Ronaldo Fraga/Coleção Futebol. 

 
Fonte: Portal G1, 20 mar. 2013. 
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O uso das perucas no desfile ganhou dimensão nas redes sociais on-line, e se 

tornaram alvo de um debate sobre racismo. 

Reportagem selecionada: Desfile com cabelo “Bombril” foi crítica ao racismo, diz 

Ronaldo Fraga.  

Veiculada em: 20 de março de 2013 - 18h30. 

Endereço: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/03/ronaldo-fraga-diz-que-seu-

desfile-foi-uma-critica-ao-racismo.html. 

Fanpage: https://www.Facebook.com/marcoscostabeleza?fref=ts. 

 

1.2. Caso 2 – Couro Fino 

 

A marca cearense de sapatos Couro Fino lançou nas redes sociais em outubro de 

2013, em referência à campanha Dia das Crianças, três peças publicitárias que mostram uma 

menina maquiada, usando acessórios e sapatos de adultos (figura 26). 

 
Figura 26 – Peças publicitárias para Campanha Couro Fino, Dia das Crianças. 

 
Fonte: Couro Fino – Grupo Facebook, 2013 

 

A campanha foi veiculada no site de redes sociais da marca e em peças publicitárias 

impressas (banners) em lojas físicas. Após publicação, as imagens foram compartilhadas nas 
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redes sociais on-line, tornando-se alvo de um debate sobre o código publicitário e o uso de 

crianças na publicidade, além de envolver o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). 

O conteúdo incomodou e motivou centenas de críticas, feitas também pelos próprios 

consumidores da marca, além de 200 notificações em apenas dois dias no Conselho Nacional 

de Autorregulamentação Publicitária (figura 27). 

 

Figura 27 – Decisão CONAR. 

 
Fonte: CONAR, 2015. 

 

Reportagem selecionada: Marca do CE exibe criança em poses erotizadas e gera 

denúncia no CONAR. 

Veiculada em: 16 de outubro de 2013 – 06h45. 

Endereço: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2013/10/marca-do-ce-exibe-crianca-em-

poses-erotizadas-e-gera-denuncias-ao-conar.html. 

Fanpage: https://www.Facebook.com/OficialCouroFino?fref=ts. 

 

1.3. Caso 3 – Abercrombie 

 

Nosso terceiro caso tem início com a polêmica gerada pela afirmação do CEO da 

marca Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, o qual declarou não vender para pessoas que estão 

fora do ‘padrão’ estipulado pela empresa.  

A marca coloca vendedores de corpos perfeitos em suas lojas de estilo gritante, mas 

não fabrica roupas nos tamanhos G e GG. A estratégia foi explicada no livro The New Rule so 
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Retail [As novas regras do varejo – em tradução livre] pelos autores Robin Lewis e Michael 

Dart. Em 2006, quando o CEO foi entrevistado pelo site de notícias Salon, afirmou ser 

excludente e não se mostrou preocupado em perder consumidores. 

Isto gerou indignação de consumidores americanos e brasileiros como Greg Karber, 

um americano de Los Angeles, que deu início a uma campanha para que peças da marca 

sejam doadas para moradores de rua dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o estudante de 

design de produto Isaias Zatz distribuiu as primeiras peças na região dos Campos Elísios, 

Santa Cecília, na capital paulista (figura 28). 

 

Figura 28 – Abercrombie Popular. 

 
Fonte: Exame.com, 2015. 

 

Reportagem selecionada: Para afastar gordas, Abercrombie se recusa a fazer roupas 

largas. 

Veiculada em: 11 de maio de 2013 – 18h. 

Endereço: http://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2013/05/para-

afastar-gordas-abercrombie-se-recusa-fazer-roupas-largas.html. 

Fanpage: https://www.Facebook.com/abercrombie?fref=ts. 

Partimos para uma leitura mais aprofundada dos casos selecionados, ou seja, 

partimos para a análise do corpus da pesquisa, delineados pelos padrões científicos da Análise 

de Conteúdo.  

 

2. Análise de conteúdo 

 

A metodologia utilizada para analisarmos o objeto de estudo, ou seja, o boca a boca 

nas redes sociais on-line, foi a análise de conteúdo. Utilizamos como referencial teórico os 
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estudos de Bardin (2009), o qual afirma que a análise de conteúdo, como método, se torna um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Nesse sentido, a análise de conteúdo foi 

aplicada ao corpus da pesquisa, composto pelas falas extraídas do Portal de notícias após 

publicação das reportagens e das redes sociais on-line que, neste caso, está representada pelo 

site de redes sociais - o Facebook - das seguintes marcas: Couro Fino, Abercrombie e 

Ronaldo Fraga, além das mensagens do Portal G1. 

Segundo Fonseca Junior (2012, p.287), ainda é um desafio a análise de mensagens da 

chamada nova mídia, a qual compreende, por exemplo, a Internet, já que altera algumas 

características centrais da comunicação de massa tradicional, ou seja, a unidirecionalidade e a 

massificação. Apostando nesse desafio, propomos uma análise de conteúdo enunciando que 

seu objetivo é categorizar a fala do consumidor contemporâneo, seja pelas mensagens 

postadas no Portal, seja nas fanpages das marcas. Ressaltamos que, em nenhum momento, o 

indivíduo será identificado, já que o nosso foco é o conteúdo postado e não a identificação 

desse indivíduo, garantindo seu anonimato na análise. 

A análise de conteúdo é um método de pesquisa bastante utilizado nas ciências 

sociais e busca extrair informações dos meios de comunicação e/ou da linguagem por meio de 

estudos quantitativos e qualitativos. Sob esse olhar qualitativo, focando os objetivos deste 

trabalho, essa metodologia se mostra satisfatória. Percebe-se que a análise de conteúdo 

trabalha basicamente com a análise de mensagens e cumpre os requisitos de sistematicidade e 

confiabilidade. Para Bardin (2009), toda análise de conteúdo caminha por uma sequência de 

etapas: organização da análise, codificação, categorização, inferência e tratamento 

informático.  

Pela regra da representatividade, definimos nosso corpus e partimos para as etapas 

seguintes da codificação e categorização. Tratar o material é codificá-lo e, em nossa pesquisa, 

são necessárias uma organização da codificação e a produção de categorias, a fim de que, 

segundo Bardin (2009, p.129), os dados brutos contribuam para caracterizar o objeto 

analisado. 

Limitamo-nos a um período de sete dias consecutivos para nossa análise, tanto nos 

casos noticiados pelo portal escolhido como nas fanpages das marcas selecionadas, fixando 

uma delimitação temporal. A limitação desse período se dá em função da rapidez e volume de 

informações inseridas hoje nos portais de notícias e Facebook. Segundo Henrique Macedo19, 

                                                 
19 Henrique Macedo, coordenador do Portal G1/São Paulo, praça São José dos Campos (interior de São Paulo), 

em entrevista informal via e-mail concedida no dia 14 de fevereiro de 2014. 
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responsável pelo Portal G1 no interior de São Paulo, as reportagens ficam expostas 

permanentemente, basta os usuários acessá-las para fazerem seu comentário. Macedo afirma 

que não há limite de participações. Segundo ele, o que se observa é um período médio de sete 

dias de publicações mais constantes; após essa data, o nível de participação se faz bem 

inferior, chegando a menos de 5% em relação às participações comentadas nos dias anteriores. 

Ressalto o estudo comparativo entre os comentários, abordando semelhanças e 

diferenças, observando se as condições descritas nos pressupostos também se apresentam no 

Portal (G1) e no site de redes sociais (Facebook). Tem-se como pressuposto inicial que as 

organizações e suas marcas, aqui selecionadas, não estão dando a devida atenção ao atual 

fluxo de comunicação onde se evidencia a opinião compartilhada dos consumidores da 

sociedade em rede, materializando a opinion sharing e, com isso, tornando as marcas 

suscetíveis, podendo alterar sua percepção. Já como segundo pressuposto, percebe-se que, no 

cenário da sociedade em rede, as organizações e suas marcas se valem da cultura do massivo, 

não dialogando com seus consumidores, pois utilizam as redes sociais on-line de forma 

unidirecional. Se o consumidor, hoje, está mais ativo e dialoga nas redes sociais on-line, é 

preciso identificar e materializar sua voz, bem como a relação entre esses consumidores e as 

marcas presentes nesta rede. 

 

2.1 Categorias  

 

Para Bardin (2009), as categorias devem obedecer a algumas regras para que a 

análise seja válida. Essas regras devem ser homogêneas, exaustivas, exclusivas, objetivas e 

adequadas ao conteúdo e objetivos. O autor ainda complementa que o analista é aquele que 

delimita as unidades de codificação ou as de registro, e estas podem ser: a palavra, a frase, o 

minuto, o centímetro, entre outras. Após uma leitura flutuante, definimos o tema como nossa 

unidade de registro. Segundo Bardin (2009, p.105), o tema pode ser constituído tanto por uma 

afirmação quanto por uma alusão. Ainda para o autor, o tema é utilizado como unidade de 

registro para estudar motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças, tendências etc. Após 

essa definição, partimos para a construção das categorias. 

Neste trabalho, a codificação se deu a partir dos elementos que fazem alusão à voz 

do consumidor, materializando a opinion sharing e, com isso, tornando as marcas suscetíveis, 

podendo, eventualmente, alterar sua percepção. A presença das organizações e suas marcas no 

diálogo com seus consumidores nas redes sociais on-line possibilita demonstrar se estas 
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dialogam ou não com seus consumidores, utilizando as redes sociais on-line ainda de forma 

unidirecional. 

O debruçar desta análise inicia-se também por meio da codificação, a qual 

corresponde a uma modificação dos dados brutos, o que para Bardin (2009) nada mais é que 

transformar os dados brutos do texto. Tal transformação, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo ou de sua expressão capaz de 

esclarecer o pesquisador/analista acerca das características do texto. A codificação 

compreende definir as unidades de registro, a numeração (escolhas das regras de contagem) e 

a classificação (escolha das categorias). Segundo Laville e Dionne (1999), os dados na forma 

bruta precisam ser preparados para se tornar utilizáveis na construção dos saberes. 

Para realizar a análise de conteúdo, faz-se necessário criar categorias para análise. 

Iniciamos, pois, nossos trabalhos com a formulação desse conjunto de categorias. 

Separamos em dois grupos: o primeiro grupo relativo à voz do consumidor coletada a 

partir do Portal G1 e do Facebook, ou seja, por meio das mensagens publicadas; o segundo, 

pela manifestação das marcas ou a existência do diálogo dessas organizações/marcas 

selecionadas com o consumidor.  

Neste trabalho, a codificação se deu a partir dos elementos que materializam a fala 

do consumidor contemporâneo (críticas, opiniões, entre outras) – palavras ou expressões que 

remetam à fala desse consumidor e sua participação nas redes sociais on-line, além da 

participação das organizações/marcas. As mensagens codificadas não foram contadas 

individualmente, mas dentro de suas categorias. Citamos como exemplo, na categoria críticas 

depreciativas (referente à marca), não foram contadas as quantidades específicas de cada uma 

das frases que remetem a esse sentido, mas foi considerada a soma de todas dentro do 

universo total observado. No exemplo, expressões como: marca vagabunda, marca antiética, 

marca hipócrita, marca falsa não foram somadas individualmente, mas computadas como 

uma única codificação dentro da categoria. A presença de expressões ou palavras foi contada 

nas categorias expostas a seguir, dando o percentual de sua presença nas mensagens coletadas. 

A maioria dos procedimentos de análise se organiza em redor de um processo de 

categorização. Para Bardin (2009, p.145), a categorização “é uma operação de classificação 

de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. O 

modelo adotado para esta pesquisa foi o de análise categorial temática. “A categorização tem 

como primeiro objetivo (da mesma maneira que a análise documental) fornecer, por 

condensação, uma representação simplificada dos dados em bruto” (BARDIN, 2009, p.147). 
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Esse método de análise por categoria é o mais antigo e também o mais utilizado, pois é rápido 

e eficaz na sua aplicação a discursos diretos e simples. É um processo estruturalista que 

compreende isolar os elementos e, depois, procurar ou impor certa organização. O modelo se 

encaixa na análise a ser feita da voz do consumidor contemporâneo, pois permite conhecer 

índices invisíveis no nível dos dados brutos. 

No primeiro grupo utilizamos as seguintes categorias: 

 

A) A fala do consumidor on-line referente à marca: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração); 

 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável à organização/marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária a marca). 

B) A fala do consumidor on-line referente ao conteúdo da reportagem/post exibido: 

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado); 

 

O segundo grupo faz referência à participação da marca no Portal G1 após 

publicação da reportagem, além da participação também no Facebook, tendo a presença de 

elementos levantados que identifiquem a participação da organização/marca. Utilizamos para 

isto as seguintes categorias: 

 

A) A manifestação da marca referente àreportagem/post publicado: 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 



141 
 

 Exclusão do conteúdo postado. 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor: 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

 

Todos os elementos presentes na amostra foram classificados segundo o seu tema, no 

caso, as expressões que remetiam à voz do consumidor referente à marca, ao post, ao outro 

consumidor que também dialogava, além das manifestações da marca perante a voz desse 

consumidor e ao post publicado. 

As expressões observadas tanto no Portal quanto no Facebook nos ajudam, como se 

verá no capítulo seguinte, a consolidar pelos pressupostos desta pesquisa no que se refere à 

materialização da opinião compartilhada dos consumidores, além de que as marcas ainda não 

dialogam com seus consumidores na forma unidirecional.  

Vale lembrar que a análise de conteúdo também possui outro aspecto importante que 

é a utilização deste método com outras técnicas de investigação como a entrevista, que 

também fará parte de nossa pesquisa. 

 

3. Entrevistas 

  

Partimos, então, para a definição da tipologia de entrevista a ser empregada. 

Encontramos na Entrevista Focalizada – a qual é livre, mas enfoca um tema específico, e que, 

segundo Gil (2012, p.112), “é empregada com o objetivo de explorar alguma experiência 

vivida”, técnica utilizada em nossa pesquisa, pois objetivamos demonstrar a opinião dos 

responsáveis pela oganização/marca sobre o boca a boca ocorrido nas redes socais on-line. 

Nesse tipo de entrevista, a principal função do entrevistador é focalizar a atenção em uma 

data, experiência ou efeito. Assim, será conduzida de forma que respeite o foco de interesse 

temático. 

Identificamos, também, a importância de conhecer como os responsáveis pelas 

fanpages selecionadas observaram o ocorrido durante o período selecionado, podendo ter 

boca a boca on-line ‘arranhando’ a marca, gerando consequências diversas. 

Como forma de coleta de dados, a entrevista é vista como uma técnica flexível e 

desenvolvida de forma espontânea. Sua condução é feita por uma “lista de tópicos ou 



142 
 

aspectosderivados de uma formulação do problema de pesquisa, de uma análise da situação 

ou experiência da qual o informante participa” (SELLTIZ et al., 1987, p.42).  Para Duarte e 

Barros (2012, p.66), “ela conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro 

de controle [...] A entrevista é conduzida, em grande medida, pelo entrevistado, valorizando 

seu conhecimento, mas ajustando ao roteiro do pesquisador”.  

Por isso, nosso roteiro-guia foi estruturado em tópicos, já que nossa pesquisa tem, 

neste momento, caráter qualitativo; o roteiro foi adaptado segundo as características de cada 

entrevistado. 

Nossa proposta inicial foi realizar entrevistas focalizadas com o estilista Ronaldo 

Fraga e com os responsáveis pelas marcas Abercrombie e Couro Fino. Inúmeros contatos 

foram realizados com o estilista Ronaldo Fraga, com as marcas Abercrombie e Couro Fino via 

Facebook, e-mail e telefone. 

O estilista Ronaldo Fraga nos atendeu e se prontificou a responder nossos 

questionamentos, o que foi feito logo depois do primeiro contato. Nosso e-mail inicial, 

convidando-o a responder nossos questionamentos, foi emitido no dia 29 de agosto de 2014. 

O estilista nos respondeu dois dias após o contato, dispondo-se a nos ajudar. Seu e-mail 

retornando nossos questionamentos foi enviando no dia 08 de setembro de 2014. Já a 

documentação exigida pelo Comitê de Ética Metodista foi também enviada por e-mail no dia 

11 de agosto de 2015. Outras perguntas foram realizadas, mas até a entrega desta tese não 

haviam sido respondidas. De qualquer forma, o fato não irá prejudicar o resultado final deste 

trabalho. 

Já a marca Couro Fino, em contato via Facebook, se prontificou a nos atender 

solicitando contato via e-mail ou telefone (o que foi feito por mais de 15 vezes), sendo a 

última tentativa de contato realizada no dia 07 de outubro de 2015 para o e-mail direcionado 

por funcionário via telefone. Acreditamos que, por ser uma empresa familiar, Rogério Soares 

(proprietário), com esposa, filhos, sobrinhos e irmãos administrando diversos setores como 

produção, marketing e financeiro, nossa tentativa de retorno se tenha tornado mais difícil. 

Nossos contatos com a marca Abercrombie também se iniciaram pelo Facebook, 

pois acreditávamos em um retorno rápido, o que de fato aconteceu. Nesse retorno, fomos 

direcionados, por várias vezes, para diversos endereços de e-mails, pois alegavam mudanças 

de gestores. Todos os e-mails foram enviados sem resposta ou qualquer retorno. Assim, 

partimos para o contato com o designer brasileiro Isaías Zatz, o qual iniciou no Brasil uma 

campanha contra a marca – Abercrombei Popular – após publicações nas redes sociais on-
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line. O contato se estabeleceu pelo próprio Facebook do designer e também pelo e-mail, tendo 

nos retornado em novembro de 2015. 

Acreditamos que este método utilizado nos tenha fornecido informações relativas às 

observações do responsável pela marca, ou mesmo o silêncio por parte de duas delas também 

nos tenha proporcionado uma leitura a ser relatada no desenvolver do trabalho. 
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Capítulo V – ANÁLISE DOS CASES SELECIONADOS 
 

Partimos aqui para uma nova etapa proposta por Bardin (2009), ou seja, fazer a 

análise dos comentários/palavras e expressões extraídos dos casos selecionados. Analisar 

esses objetos tornou-se desafiador não somente pela quantidade de material para análise 

(5.084 comentários extraídos do corpus de análise), como também pela busca de categorias 

que melhor comportassem os comentários extraídos. Usamos a categoria não apriorística, a 

qual emerge totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, o que inicialmente 

exige um intenso vai e volta ao material analisado, além de não perder de vista o atendimento 

aos objetivos da pesquisa. Assim, passaremos pelas três etapas propostas por Bardin (2009): a 

pré-analise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. Nesta terceira fase, 

Trivinos (1987) afirma que é a fase de análise propriamente dita. Para ele, a reflexão e a 

intuição estabelecem relações com a realidade, aprofundando as conexões das ideias. O que 

encontramos por trás dos comentários, seja pela voz do consumidor, seja pelo manifesto da 

organização/marca, diz mais do que a quantificação das mesmas. As palavras ou expressões 

refletem o compartilhar das opiniões dos consumidores e seu relacionar, revelando que “a 

análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se 

debruça” (BARDIN, 2009, p.45). 

 

1. Olhar sobre o caso “Ronaldo Fraga - Cabelo Bombril” 

 

Ronaldo Fraga é um estilista brasileiro nascido em Minas Gerais, formado em 

Estilismo pela Universidade Federal de Minas Gerais e bolsista em Nova Iorque, na Parson's 

School. A carreira como estilista teve início em 1996, quando participou do Phytoervas 

Fashion, em São Paulo, e, um ano depois, ganhou o prêmio de estilista revelação quando 

resolveu criar sua própria marca - Ronaldo Fraga. 

O estilista desfilou no dia 19 de março de 2013 sua coleção para o verão de 2014 

durante a São Paulo Fashion Week (SPFW), realizada no prédio da Bienal, na capital paulista. 

Tendo como inspiração o futebol de várzea e a cultura negra, o desfile ficou marcado pelo uso 

de palha de aço no lugar do cabelo das modelos. As perucas, idealizadas em parceria com o 

maquiador Marcos Costa, faziam parte do conceito da coleção de verão apresentada pelo 

estilista, cujo tema era o futebol de várzea e a cultura negra, conforme o release publicado 

para a imprensa (figura 29). 
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Figura 29 – Release Desfile Ronaldo Fraga – SPFW 2013. 

 
Fonte: Blog Ronaldo Fraga, 2013. 

 

A primeira seleção do material referente ao caso “Ronaldo Fraga - Cabelo Bombril” 

realizada em 2013, ano em que ocorreu o desfile no SPFW, foi feita inicialmente pela 
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observação rápida em matérias jornalísticas, nas postagens em alguns blogs sobre o assunto e, 

depois disso, nos portais de notícias, já que o assunto passou a ser pauta. 

Logo após o desfile, a moda ficou em segundo plano e o que reverberou foi a onda 

de críticas e de acusações de racismo contra o trabalho do estilista e do maquiador em redes 

sociais on-line, o que gerou a produção de conteúdos jornalísticos (matérias) em vários sites 

de notícias, inclusive no Portal de Notícias G1, com mais de 1 milhão de recomendações de 

leitura e 219 compartilhamentos via Tweetar. Com o título “Desfile com cabelo ‘bombril’ foi 

‘crítica ao racismo’, diz Ronaldo Fraga” – a matéria publicada no Portal G1,um dia após o 

desfile,trouxe partes do texto publicado na página oficial no Facebook da assessoria de 

imprensa do estilista, onde Ronaldo Fraga afirma que o desfile, em nenhum momento, foi 

uma homenagem, mas uma crítica ao racismo (figura 30). 

 

Figura 30 – Reportagem analisada Ronaldo Fraga. 

 
Fonte: Portal G1, 20 mar. 2013. 

 

O estilista ainda diz que tomou como objeto de pesquisa o futebol como formação de 

identidade, de costumes e da história brasileira, principalmente em um período em que o 

esporte deixava de ser exclusivamentebranco ou de elite como se refere no texto publicado 

pela sua Assessoria (figura 31). 

 

 

 



147 
 

Figura 31 – Post publicado no Facebook da Assessoria de Ronaldo Fraga. 

 
Fonte: Facebook Namídia Assessoria de Comunicação, 2013. 

 

Por conta dessa reverberação, o maquiador Marcos Costa publicou um comunicado 

em sua página, em seu nome e em nome do estilista, esclarecendo o assunto, já que, na página 

do estilista, não há publicação referente a essa data ou fato ocorrido. No comunicado, afirma 

que não tiveram a intenção de ofender ou discriminar quem quer que seja. Complementa 

afirmando que a ideia do look do desfile era apenas ressaltar a beleza de cabelos que podem 

ser moldados como esculturas, não importando o fato de serem crespos. “Depois de testarmos 

alguns materiais, o Ronaldo Fraga sugeriu a palha de aço. Foi também uma forma de 

subverter um preconceito enraizado na cultura brasileira. Por que o negro tem de alisar seus 

fios? Eles são lindos!”, complementou o maquiador (figura 32). 
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Figura 32 – Post publicado pelo maquiador Marcos Costa. 

 
Fonte: Facebook Marcos Costa, 2013 

 

Segundo o estilista, a cultura negra foi representada pelas modelos que desfilaram 

com perucas de palha de aço no lugar dos cabelos. O assunto também pode ser visto em 

diversos blogs como “Blogueiras Feministas”20, “Blogueiras Negras”21, “Coletivo Meninas 

Black Power”22, “Maior Digressão”23, “Preta & Gorda”24, e em inúmeras reportagens na 

mídia impressa, como a publicada pelo site da Revista Veja– “ ‘Ronaldo Fraga deve pedir 

desculpas’, diz diretor de movimento negro”25, entre outras. 

Observamos que o consumidor não só se manifestou pelas redes sociais on-line, 

como também os comentários foram suficientes para a produção de uma pauta e reportagem, 

sendo projetados nos portais de notícias. Assim, separamos os comentários (ver Anexo 

Digital) dos leitores referentes ao post publicado no G1 por sete dias consecutivos, pois, como 

                                                 
20 “Racismo pouco é bobagem: o desfile de Ronaldo Fraga é a defesa do indefensável”, publicado em 22 de 

março de 2013 por Jeanne Callegari. 
21 “Modas, modismo e palha de aço”, publicado em 25 de março de 2013 por Maria Rita. 
22“Não, nós não temos o cabelo de bombril”, publicado em 22 de março de 2013 por Lígia. 
23 “Racismo e Galmour”, publicado em 21 de março de 2013 por Gizelli Sousa. 
24 “Agora somos politicamente corretos”, publicado em 21 de março de 2013 por Preta.  
25 Matéria publicada na Veja.com, no dia 20 de março de 2013, por Raquel Carneiro, em que Frei David Santos, 

diretor executivo da Educafro, diz entender que intenção do estilista não foi de ofender, mas de homenagear, 
mas foi infeliz em usar elementos racistas. Enquanto Frei David falava com o site de VEJA, Ronaldo Fraga e o 
maquiador e cabeleireiro responsável pelo desfile do estilista na SPFW, Marcos Costa, foram ao Facebook 
justificar o penteado. 
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já relatamos, a limitação desse período se dá em função da rapidez e volume de informações 

inseridas nos portais de notícias e no Facebook, já que, após essa data, o nível de participação 

é mais baixo.  

Todos os comentários contidos no Portal foram separados, tendo como número 

absoluto o total de 144 comentários (100%), sendo 132 (91,6%) durante o período 

selecionado (tabela 2 e gráfico 7).  

 
Tabela 2 – Dias X quantidade de comentários analisados/ – Ronaldo Fraga 

Data 20/03/2013 21/03/2013 22/03/2015 23/03/2015 24/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 27/03/2015 

Com. 71 54 2 2 ------ 3 ------ ------- 

% 53,7 40,9 1,5 1,5 ------ 2,2 ------ ------ 

Fonte: A autora, 2015. 

 

Gráfico 7 – Frequência dos comentários – Ronaldo Fraga. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

É possível observar a incidência de comentários nos primeiros sete dias, 

principalmente nos dois primeiros dias após publicação, confirmando a rapidez com que 

outros temas podem despertar e disputar a atenção do consumidor, como também reafirmando 

que, nos primeiros dias, o assunto está em evidência, somando mais de 94% do total de 

comentários durante os 7 dias após publicação (gráfico 8).  
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Gráfico 8 – Volume dos comentários – Ronaldo Fraga. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Do total de 132 comentários analisados, o anonimato do “consumidor comentarista” 

foi respeitado, não nos importando sua identificação para o andamento da pesquisa conforme 

consta na metodologia, mas a data em que estes comentários foram publicados e seu conteúdo 

como mostram a figura 33: 

 

Figura 33 – Modelo de comentário. 

 
Fonte: Portal G1, 20 mar. 2013. 

 

Os dados descritos a seguir refletem os 132 (100%) comentários analisados no Portal 

G1 em subcategorias, sendo Críticas Depreciativas (12%), Críticas Construtivas (7%), 

Igualitárias (27%), Comparativa Igualitária (5%), Contrária (5%) e Comparativa Contrária 

(20%), o que totaliza 76% dos comentários analisados, restando 24% que foram excluídos por 

se tratarem de comentários materializados em forma de emotions e outros. 
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Assim, debruçam-nos aos comentários, focando sua categorização, respeitando o 

tema “a fala do consumidor on-line referente à marca” e as subcategorias a seguir: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organziação/marca, visão 

negativa em relação a organização/marca). 

 Críticas construtivas (comentários concebidos com o uso de palavras ou expressões 

que remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação a organização/marca); 

 Ação social favorável (comentários concebidos com o uso de palavras ou expressões 

que remetem o consumidor a uma ação social favorável a marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos com o uso de palavras ou expressões 

que remetem o consumidor a uma ação social contrária a organziação/marca). 

Dessa forma, extraímos do Portal os 132 comentários e os separamos segundo as 

subcategorias listadas anteriormente, obtendo o resultado da tabela 3: 

 

Tabela 3 – Comentários/porcentagem por subcategorias – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

As críticas depreciativas correspondem a expressões voltadas ao próprio estilista, já 

que, nesse caso, o estilista é a marca, revelada em expressões que materializam a opinion 

sharing tais como: falta de talento, ridículo, polêmico, preconceituoso, mal intencionado, 

entre outras (tabela 4): 

 

Tabela 4 – Categorização/Críticas depreciativas – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 

Críticas depreciativas 12% 
Críticas construtivas 7% 
Ação social favorável 0% 
Ação social contrária 0% 

Total de comentários 132 100% 
Críticas depreciativas 16 12% 
Ridículo 
Racista 
Polêmico 
Preconceituoso 
Horrível 
Maluco 
Mal intencionado 
Mal gosto 
Falta de talento 
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Como apresentado na tabela 10, os consumidores se referem, em seus comentários, 

ao estilista (marca), com expressões e palavras destacando-o de forma negativa. As frases 

mais utilizadas são: “Achei de muito mau gosto”; “Puro mal gosto”; “Não achei nada 

criativo, nada original, horrível”; “Ele... simplesmente ridículo”; “Acabou se queimando”; 

“Racista, preconceituoso, isso sim”; “Gosta de ser polêmico”(sic). 

Outro ponto importante a ser mencionado nesta análise, tendo como subcategoria a 

crítica depreciativa, é a presença de comentários tais como: “Esse aberração (gay) não o 

mínimo de moral pra ser preconceituoso, se pelo menos fosse homem, mas não passa de um 

gay,e como todos não se enxerga e passa por ridículo”(sic). 

Comentários como esses nos fazem constatar os riscos existentes nas situações de 

interação, onde os atos de ameaça colocam em risco a face26 e as normas de interação. 

Segundo Goffman (1967), os atos de ameaça são as falas ofensivas, o descrédito, entre outras. 

Constata-se, ainda, que, hoje, a sociedade em rede, vista por Castells (2001), se 

configura como um espaço onde as pessoas podem ligar-se ao outro, mas, ao mesmo tempo, 

manter sua individualidade, publicizando seus comentários e deixando de lado a coesão do 

grupo, tornando suas opiniões públicas ao serem visualizadas de qualquer parte do mundo e 

por qualquer pessoa. Thompson (2008), igualmente, discorre sobre isso, ao afirmar que 

público significa aberto ao público ou acessível ao público; ao comentarmos e ao postarmos 

na rede, realizamos um ato visível, aberto e disponível para todos que possuem o acesso.  

Já as críticas construtivas se voltam para expressões como: parabéns ao artista, 

beleza fantástica, merece meu respeito, criativo, entre outros (tabela 5): 

 
Tabela 5 – Categorização/Críticas construtivas – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

                                                 
26 A “face” é uma imagem do self delineada em termos de atributos socais aprovados. 

Total de comentários 132 100% 
Críticas construtivas 10 7% 
Admiro e respeito 
Malditos sejam os “politicamente corretos”!!! 
Gosto muito do estilista. Acho que ele não teve preconceito nenhum 
Beleza fantástica 
A questão da “homenagem” feita por ele também foi muito boa, que NÃO está errado em 

momento algum. 
Criativo 
Legal isso, vamos usar agora e fazer moda 
Parabéns ao artista 
Merece respeito 
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Na tabela 5 se observou um número inferior em relação às críticas depreciativas, 

colocando em evidência, mesmo com o aparecimento da subcategoria “críticas construtivas”, 

o olhar negativo sobre a marca. 

Não foi identificada, entre os comentários, qualquer ação entre os participantes que 

remetesse a alguma ação social com relação à marca, nem favorável nem contrário. Os 

comentários se limitaram ao tema e ao estilista sem levar a uma ação concreta por parte dos 

comentaristas. 

Quando nos referimos às ações concretas,referimo-ns aos comentários que “chamam, 

convocam” os consumidores na rede social on-line para alguma ação. Podemos citar vários 

exemplos, tal como o que aconteceu em junho de 2013, quando parte da população brasileira 

organizou manifestações em várias cidades a partir do Twitter e do Facebook. Outro recente 

foi a da empresária Adriana Lemes de Oliveira, em Santo Antônio da Platina (PR), quando, 

no dia da primeira votação na Câmara da cidade, ela se revoltou com o aumento do salário dos 

governantes e reclamou com os vereadores. O protesto foi registrado em vídeo, e as imagens se 

espalharam pela internet. A população acabou indo à segunda votação, e o projeto inicial de 

aumento de salários dos vereadores e prefeitos foi alterado. Quando nos lembramos das marcas, 

podemos citar também uma marca de cerveja que, após receber críticas nas redes sociais, trocou 

sua campanha depois de acusada de ‘apologia ao estupro’.  

A Ambev informou a substituição dos cartazes da campanha carnavalesca “Viva 

Redondo”, depois dos comentários nas redes socais on-line. Pelo Facebook, internautas postaram 

uma foto em frente a uma peça da campanha com o slogan “deixei o não em casa” e 

acrescentaram a frase “e trouxe o nunca” (figura 32). Em poucas horas, a foto recebeu milhares 

de curtidas e compartilhamentos, espalhando-se pelo Twitter com manifestações de apoio e 

protestos contra a marca. 
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Figura 34 – “...e trouxe o nunca”. 

 
Fonte: Exame.com, 2015. 

 

Diante dos protestos nas redes, a Ambev mudou sua campanha substituindo para os 

slogans “não deu jogo? Tire o time de campo”, “tomou bota? Vai atrás do trio” e “quando um 

não quer o outro vai dançar”. Veja-se, na íntegra, a nota da empresa:  

 

As pelas em questão fazem parte da nossa campanha “Viva Redondo”, que 
tem como mote acietar os convites da vida e aproveitar os bons momentos. 
No entanto, fomos alertados nas redes sociais que parte de nossa 
comunicação poderia resultar em um entendimento dúbio. E, por respeito à 
diversidade de opiniões, substituiremos as frases atuais por mensagens mais 
claras e positivas, que transmitam o mesmo conceito. Repudiamos todo e 
qualquer ato de violência seja física ou emocional e reiteramos o nosso 
compromisso com o consumo responsável. Agradecemos a toos os 
comentários. (BARBOSA, Exame.com, 2015) 

 

 

Ações como essas podem retirar produtos das prateleiras, modificar campanhas e 

trazer para o mundo real as ações que se iniciam no mundo virtual, mas, como mencionamos 

anteriormente, não houve qualquer manifesto, mesmo que mínimo dos participantes do boca a 

boca on-line sobre nosso caso analisado. 
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Em continuidade à análise dos temas e subcategorias, passamos para “a fala do 

consumidor on-line referente ao conteúdo da reportagem exibida”, tendo como 

subcategorias: 

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou outros casos); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do grupo 

em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do grupo 

em discordância do conteúdo publicado). 

Vale relembrar que a reportagem extraída do G1(“Desfile com cabelo ‘bombril’ foi 

‘crítica ao racismo’, diz Ronaldo Fraga”) foca o depoimento do estilista e maquiador dando 

ênfase à fala dos dois entrevistados ao dizer que o desfile é uma crítica ao racismo, além de 

ser uma forma de subversão ao preconceito enraizado na cultura brasileira, segundo o estilista.  

A fala do consumidor sobre o conteúdo da reportagem publicada no Portal demonstra 

que os portais também são ambientes para discussão, desde o ponto mais polêmico até o mais 

simples. Dos 132 comentários publicados obtivemos (tabela 6): 

 
Tabela 6 – Comentários/porcentagem por subcategorias – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Importante notar que sobressai a subcategoria “Igualitária (palavras ou expressões 

em concordância com o conteúdo publicado)”. Da mesma maneira, é importante notar que 

não há qualquer comentário embasado pela voz de especialistas. Em sua maioria, temos um 

público que concorda com o conteúdo da reportagem publicada, a qual não se coloca 

desfavorável à criação do estilista, mas descreve o que o público viu no desfile no SPFW e as 

declarações emitidas tanto pelo maquiador quanto pelo estilista. Os participantes desse boca a 

boca on-line declaram sua opinião ao se expressarem dizendo que “não há nada de errado 

com o desfile”, que isso não passa de um “falso moralismo” e agora todos vêm “tudo o que é 

liberdade de expressão como racismo? (sic)”. Ao mesmo tempo em que se somarmos os 

Igualitária 27% 
Contrária 5% 
Embasada 0% 
Comparativa igualitária 5% 
Comparativa contrária 20% 
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comentários dentro da subcategoria “Contrária” e “Comparativa contrária”, teremos um olhar 

negativo sobre o conteúdo publicado, mas não superior ao favorável (tabela 7). 

 
Tabela 7 – Categorização/Igualitárias – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

O diálogo entre os consumidores contemporâneos é evidenciado quando passam a 

concordar com os outros participantes, citando-os ou repetindo trechos de suas falas, mesmo 

que de forma ainda tímida, conforme identificado na subcategoria “concordância igualitária 

(comentários com base em relatos de outros consumidores do grupo em concordância)”. 

Podemos ter, como exemplo, uma fala encontrada no Facebook aqui analisada: “Alexandre, 

concordo totalmente com vc, já virou modismo este negócio de racismo. Essas pessoas não 

tem noção do que é racismo(sic)”.Expressões como “concordo, concordo plenamente, penso 

da mesma forma”, seguidas pelo nome de outro participante, enfatizam o diálogo e o 

compartilhamento, evidenciando a opinião compartilhada dos consumidores da sociedade em 

rede, materializando a opinion sharing (tabela 8). 

 
Tabela 8 – Categorização/Comparativa igualitária – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

A fala do consumidor on-line referente ao conteúdo da reportagem exibidademonstra 

um posicionamento, desta vez, contrário ao conteúdo publicado, construindo a subcategoria 

“Contrária” e reforça sua opinião, como vemos em um dos comentários categorizados: “O que 

teve nas redes sociais não foi um ‘Burburinho’ como a matéria se referiu, mas sim a 

demonstração que nós negros nos sentimos sim ofendidos com tamanho desrespeito. Quer 

homenagear os negros? coloque-os nas passarelas exibindo seus cabelos crespos. Essa 

Total de comentários 132 100% 
Igualitária 36 27% 
Sejamos respeitados 
Falso moralismo 
Agora tudo é racismo? 
Não veja nada de errado 

Total de comentários 132 100% 
Comparativa Igualitária 6 5% 
Concordo 
Concordo plenamente 
É isso... 
Penso da mesma maneira 
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homenagem é o mesmo que querer homenagear os judeus utilizando pijama listrado, um 

desrespeito (sic)”. 

Nesta subcategoria, vemos expressões como: matéria desrespeitosa, textos e mentes 

medíocres (tabela 9). 

 
Tabela 9 – Categorização/Contrária – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Alguns comentários evidenciam indignação e, ao mesmo tempo, insegurança por 

parte de outro participante. A indignação é observada em comentários como: “Assim que 

passarem a reagir a um ato racista como este e muitos outros, com um tiro de 45 na cara! Ou 

na base da Faca! Aí vão começar a terem mais respeito ao Negro. O Mundo é Racista; Mas 

tem RESPEITAR. Se eu e todos os Negros agredidos responder na base da pancada ... Aí 

averá mudança”(sic). Já a insegurança chega em seguida com comentário como: “Estamos 

nos agredindo por causa de uma boa idéia??Isso já é violência. Quem é você?? (sic)”. 

A materialização do boca a boca on-line com expressões ou palavras, às quais nos 

referimos acima, demonstra o que Goffman (1967) conceitua como uma ação verbal ou não 

verbal que vai contra o desejo de legitimação da face de algum dos autores envolvidos.  

Por algumas sequências de comentários publicados, observa-se a exposição de 

opiniões, ou seja, constrói-se a pequena opinião, mas não pública, mas do público, já que uma 

das características da opinião pública é debater o assunto de interesse coletivo, ouvir o outro e 

não haver ofensas, objetivando chegar a um consenso. Isso corrobora a fala de Recuero 

(2012), ao dizer que é comum, uma vez que os grupos na conversação em rede não são 

necessariamente formados pelo estabelecimento de interações e laços mais fortes; logo não há 

compromisso, havendo conflitos e violência nos discursos. 

Somados aos comentários da subcategoria “contrária”, temos os da subcategoria 

“comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do grupo 

em discordância)”, que, juntos, chegam a 25% (tabela 10). 

 

 

 

 

Total de comentários 132 100% 
Contrária 6 5% 
Matéria desrespeitosa 
O texto e as mentes medíocres 
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Tabela 10 – Categorização/Comparativa contrária – Caso RF 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Os comentários selecionados e categorizados revelam a conversa entre os 

participantes do grupo evidenciando uma relação harmônica, mas, ao mesmo tempo, também 

conflituosa entre os integrantes, logo ao declararem sua opinião, mesmo estando ‘do mesmo 

lado’, ou seja, contrários ao conteúdo publicado pela reportagem. Expressões que deixam 

claro o comparativo com a fala do outro como: para você, como fulano, vocês estão certos, 

concordo com vocês (tabela 10), mas outros demonstram o conflito tais como: “Então se uma 

branca gosta de negros ela é racista com os homens brancos? ridículo Antonia (sic)”, 

“Vocês já tem cotas, coisas que nós brancos não temos, leis a favor, comissões a favor e 

várias outras regalias dadas pelo governo e ainda vêm me dizer que o Brasil é racista? 

Sinceramente vc não sabe o que é ser Branco,classe média baixa e hétero. Sem cotas, sem leis 

pra defender e sem tratamento especial do governo e qual quer descuido se é tarjado de 

racista, homofóbico e etc. Pare de olharem para seus umbigos o mundo não gira em torno de 

vocês (sic)”. 

Isso só reforça e constata que as redes sociais on-line são um novo espaço público 

onde há discussões inflamadas, ofensivas, públicas e que se propagam. Para Kollock (1999), 

“uma viagem ocasional pelo ciberespaço mostrará evidências de hostilidade, egoísmo e 

simples falta de sentido [...] que não há nenhuma autoridade central e que é difícil ou 

impossível de impor sanções monetárias ou físicas em alguém”.  

A subcategoria “Embasada” faz referência aos comentários com base em 

especialistas ou a citação de outros casos semelhantes, e não traz nenhum comentário. Essa 

análise inicial nos leva a observar que as falas extraídas no período analisado não têm bases 

em especialistas, ou seja, são depoimentos vistos sem respaldo que possam ser considerados 

pela marca. 

Total de comentários 132 100% 
Comparativa contrária 27 20% 
Ah vocês, concordo/discordo 
Vocês estão certos 
Sim, como a ‘fulano (a)’ 
Pra você 
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É importante observar também que a baixa presença do consumidor no Portal 

confirma o que foi divulgado pela comScore 201527, ou seja, que os portais estão em segundo 

lugar, perdendo apenas para o Facebook no que se refere ao tempo gasto pelos visitantes.  

Em um segundo momento, fazemos referência à participação da marca no Portal G1 

após publicação da reportagem, analisando a presença de elementos que identifiquem a 

participação da marca. Utilizamos para isto as categorias a seguir: 

A) A manifestação da marca referente à reportagem/post publicado: 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

 Exclusão do conteúdo postado. 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor: 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

Observamos os usuários de internet relacionando-se com as marcas/organizações nos 

sites de redes sociais, por e-mail, mas e em portais de notícias? 

Mesmo a matéria tendo sido publicada no Portal G1, portal de notícias mantido pela 

empresa brasileira de comunicação Rede Globo desde 2006, compartilhada 219 vezes via 

Twitter, recomendada por mais de 1,1 milhão de pessoas, não há nenhum manifesto da marca, 

ou seja, os diálogos no Portal se restringem apenas à fala dos leitores da reportagem, não 

ocorrendo nenhuma forma de manifestação da marca. Para que a pesquisa ratifique o 

pressuposto de que as organizações e suas marcas não estão dando a devida atenção ao atual 

fluxo onde se evidencia a opinião compartilhada dos consumidores dessa sociedade em rede, 

materializando a opinion sharing, além de que se valem da cultura do massivo, não 

dialogando com seus consumidores, seria preciso que este aparecesse com solidez na amostra. 

As manifestações/expressões em relação à marca, nesse caso em relação ao estilista, 

levaram a diversos outros assuntos como preconceito e racismo, temáticas que pautaram as 

mídias impressa e eletrônica logo após a propagação do caso nas redes socais on-line. É 

interessante destacar que os assuntos surgem em função dos conflitos existentes na rede, pois, 

se tivesse havido somente a harmonia do grupo, não haveria mudança nem a evolução do 

grupo, ou mesmo a propagação por outras frentes. Outro fator importante para ser observado é 

que a repercussão se iniciou na internet e não na mídia massiva, como acontecia antes, e por 
                                                 
27 Pesquisa “Futuro Digital em Foco Brasil 2015″ (Digital Future Focus Brazil 2015), divulgada pela 

consultoria comScore em março de 2015.  
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meio dos laços fracos se espalhou para outros grupos, deixando os assuntos em evidência por 

agrupamentos heterogênios. 

Dentro os comentários analisados, um grande número (24%) foi excluído em função 

do conteúdo irrelevante. Isso se refere aos comentários tais como: “Valll e A.sever: “aonde” 

emprega-se apenas no sentido de movimento. Seria o mesmo que “para onde” ou “Vida de 

modelo não é facil!”ou uma simples demonstração de sorrisos, como “kkkkkkkkkkk”. 

O próximo passo, dando continuidade à análise do caso “Ronaldo Fraga - Cabelo 

Bombril”, é debruçarmos-nos sobre os comentários extraídos no Facebook durante o período 

selecionado.  

Todos os comentários contidos no Facebook foram separados, tendo como número 

absoluto o total de 56 comentários (100%), sendo 55 (98,2%) durante o período 

selecionadoconforme se observa na tabela 11 e gráfico 9.  

 
Tabela 11 – Dias X quantidade de comentários analisados – Ronaldo Fraga (Facebook) 
Data 20/03/2013 21/03/2013 22/03/2015 23/03/2015 24/03/2013 25/03/2013 26/03/2013 27/03/2015 

Com. 34 14 1 4 ______ ______ 2 ______ 

% 61,8% 25,4% 1,8% 7,2% ______ ______ 3,6% ______ 

Fonte: A autora, 2015.  
 

Gráfico 9 – Frequência dos comentários – Ronaldo Fraga (Facebook). 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

É possível observar a incidência de comentários nos primeiros sete dias, como foi 

observado, também, na análise frequencial do boca a boca on-line extraído do Portal G1, 
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reafirmando mais uma vez que, nos primeiros dias, o assunto estava em evidência, somando 

mais de 98% do total de comentários durante os 7 dias após publicação (grárico 10).  

 
Gráfico 10 – Volume dos comentários – Ronaldo Fraga (Facebook). 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Do total de 55 comentários analisados, o anonimato do “consumidor comentarista” 

foi respeitado, tendo sido extraído os comentários relativos ao período da análise conforme 

figura 35: 

 

Figura 35 – Modelo do comentário extraído do Facebook. 

Marcinho Medeiros Affff... que agonia por causa disso. Gostei da atitude dos estilistas... 
20 de março de 2013 às 17:37 ·  Curtir ·  1 

 
Fonte: Facebook Marcos Costa, 2013. 

 

 

Os dados descritos a seguir refletem os 55 (100%) comentários analisados no 

Facebook em subcategorias, não havendo exclusão de nenhum comentário, sendo Críticas 

Depreciativas (14%), Críticas Construtivas (23%), Ação Social Favorável (0%), Ação Social 

Contrária (4%), Igualitária (9%), Contrária (35%), Embasada (2%), Comparativa Igualitária 

(3%) e Comparativa Contrária (10%), o que totaliza 100% dos comentários analisados.  

Como na análise do Portal, focamos na categorização dos comentários, respeitando o 

tema “a fala do consumidor on-line referente à marca”, mas, desta vez, tendo o Facebook 

e os comentários extraídos dele. Assim utilizamos também as subcategorias a seguir: 

0 20 40
Volume de comentário por dia
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26/03/2013

25/03/2013

24/03/2013

23/03/2013

22/03/2013

21/03/2013

20/03/2013

Marcinho Medeiros Affff... que agonia por causa disso. Gostei da atitude dos estilistas... 

https://www.facebook.com/marcinhomagmedeiros?fref=ufi
https://www.facebook.com/marcoscostabeleza/photos/a.286126018137286.66619.250735798342975/434903669926186/?type=1&comment_id=1153356&offset=50&total_comments=68
https://www.facebook.com/marcoscostabeleza?fref=ts
https://www.facebook.com/browse/likes?id=434937029922850
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 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca, visão 

negativa em relação a organziação/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação a organziação/marca); 

 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável a organização/marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária a organização/marca). 

Assim, extraímos do Facebook os 55 comentários e os separamos segundo as 

subcategorias já listadas acima obtendo o seguinte resultado (tabela 12): 

 

Tabela 12 - Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Diferentemente do Portal, os comentários extraídos do Facebookrefletem um 

olhar positivo em relação à marca/estilista com mais de 23% dos comentários pertencentes 

a subcategoria “críticas construtivas”; já os outros 14% se referem às “críticas 

depreciativas”, conforme tabela 13. Mas um diferencial que merece destaque é que, 

mesmo tendo um olhar positivo, há a presença de uma ação social contrária à 

marca/estilista. 

 

Tabela 13 – Categorização/Críticas depreciativas (Facebook) – Caso RF 

Fonte: Autora do trabalho 
 

Críticas depreciativas 14% 
Críticas construtivas 23% 
Ação Social favorável 0 
Ação Social contrária 4% 

Total de comentários 55 100% 
Críticas depreciativas 8 14% 
Mandou muito mal cara! 
De extremo mau gosto do estilista 
Como um profissional, como você não consegue antever os resultados? 
Você deveria ter pensado mais! 
Preconceituosos, sim! 
Nem o seu pedido de desculpas eu aceito 
Você é muuuuito burrro! 
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Como apresentado na tabela 13, 14% dos comentários analisados fazem uso de 

palavras ou expressões que remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação 

à marca/empresa, ou seja, uma visão negativa em relação à marca. As frases anotadas 

evidenciam os comentários negativos presentes após a postagem do conteúdo pela marca. 

Comentários como: “A palha de aço foi uma forma pejorativa! Nosso cabelo não é bombril, 

não é palha de aço. Nosso cabelo é crespo, é cacheado, é ondulado, é LINDO! Vocês foram 

preconceituosos, sim. Vocês ridicularizaram, sim. Homenagear negras, com modelos brancas 

com palha de aço no cabelo. Meu Deus! Tanto tempo de trabalho e vocês são tão idiotas e 

ignorantes assim? Quer homenagear negras? Modelos negras, com seus blacks! Sem alisar, 

sem chapinha, sem nada. Só no natural! Isso sim é uma homenagem! (sic)” ou “A 

interpretação do SR HUMANO é muito difícil, que bom serão se todas as pessoas tivesse a 

mesma linha de raciocínio, VC É UM SER ILUMINADO, continue assim sempre (sic)”, 

demonstram o sentido contrário: neste caso, críticas construtivas. Estamos lidando com a 

interação, pois envolve unidade e diversidade (tabela 14). 

 
Tabela 14 – Categorização/Críticas construtivas (Facebook) – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Ao trabalhar a subcategoria “críticas construtivas” (comentários concebidos ao uso 

de palavras ou expressões que remetem o consumidor a um sentimento de construção, 

colaboração, visão positiva em relação à marca), observamos um olhar de apoio a 

marca/estilista, onde alguns comentários deixam claro a figura do fã, tais como: “Sou sua fã e 

tenho certeza q foi tudo inspirado sem qualquer tipo de preconceito...amo cabelo 

afro...(sic)”,“Eu tive a oportunidade de estar com você em trabalhos por algumas vezes e 

pude presenciar você, SEMPRE, ENOBRECENDO a beleza negra! Muitos dos meus 

trabalhos têm esta sua referencia. Ronaldo x Marcos Costa são sucesso! Vocês brilham!Sou 

muito fã (sic)”. 

Total de comentários 55 100% 
Críticas construtivas 13 23% 
Você sempre valorizou a mulher negra 
Parabéns pleno trabalho 
Sempre enobrecendo a mulher negra 
Sou muito fã 
Eu curti, tem meus aplausos 
Gostei da atitude 
Você é iluminado! 
Admiro seu trabalho! 
Você é demais! 
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Quanto às subcategorias que levam a uma ação social, não identificamos qualquer 

comentário que fizesse menção a uma ação favorável à marca/estilista, mas identificamosdois 

comentários que nospareceram um passo inicial para um movimento contrário à marca nas 

redes: “Brasil, um país onde racismo não existe porque os RACISTAS nunca têm a intenção 

de ofender, "coitadinhos". Irmãos e irmãs unidas, isso merece uma ação judicial, combater o 

racismo antes que ele nos engula ou chame nossos cabelos de palha de aço. 4P!(sic)”. Vale 

ressaltar que o comentário dessa natureza no Facebookpartiu de pessoas simpatizantes dos 

movimentos relacionados à cultura negra ou ao feminismo como o “Blogueiras feministas”, 

“linkado” no comentário, chamando a quem estiver participando do boca a boca on-line a se 

direcionar para o blog, como verificamos no comentário a seguir: “quer saber...nem o seu 

pedido de desculpas eu aceito.http://blogueirasfeministas.com/.../racismo-pouco-e.../(sic)”. 

Ao acessar o link indicado, deparamo-nos com um conteúdo publicado por Jeanne 

Callegari no mesmo dia (22/03/2013), o qual se refere a um conteúdo favorável à atitude do 

estilista, publicado pela Revista Marie Claire na noite do dia 20 de março, com o título “Meu 

desfile foi capturado pelo ‘politicamente correto’, afirma estilista Ronaldo28”. Material 

também indicado em outro comentário: “Acho muito bacana o Corporativismo Branco da 

Marie Claire, e dos brancos do 'tamo junto' ai pra cima. Agora aprendemos com vocês, é 

CORPORATIVISMO PRETO, e vamos reagir!!! Se preparem! Nossos cabelos crespos já 

estão para o alto, NO MUNDO TODO, e são tão imbecis que nem perceberam a nossa 

reação até em vossos meios. Seremos VIOLENTAMENTE pacífico... Observem!!!(sic)”. 

Mais uma vez estamos vendo um novo padrão caracterizado pelo individualismo em 

rede, já citado por Castells (2003a), não visto como um acúmulo de indivíduos isolados, mas 

como indivíduos que montam suas redes com base em seus interesses, valores, afinidades e 

projetos. “As redes on-line, quando se estabilizam em sua prática, podem formar 

comunidades, comunidades virtuais, diferentes das físicas, mas não necessariamente menos 

intensas ou menos eficazes na criação de laços e mobilização” (CASTELLS, 2003a, 109). 

Isso reflete também a instantaneidade, velocidade e a propagação de um conteúdo 

hoje presente nas redes on-line que se amplificam chegando a blogs, revistas, portais. 

Outro exemplo, em caráter ilustrativo, está presente também no Twitter, segundo a 

publicação da Revista Veja São Paulo se referindo a fala do Emicida (figura 34). “Pra você 

que achou que pintar modelo branca de negra era o auge do racismo olha aí outra 

                                                 
28 Reportagem produzida por Mariana Sanches e Deborah de Paula Souza, atualizada em 20 de março de 2013 – 

21h21. A matéria jornalística é finalizada com a seguinte afirmação: “Marie Claire é a favor das políticas 
afirmativas para negros e contra a hipocrisia”. 

http://blogueirasfeministas.com/2013/03/racismo-pouco-e-bobagem-desfile-ronaldo-fraga/
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‘homenagem’, ironizou Emicida, logo cedo, no Twitter.” Segundo reportagem publicada no 

site da Revista Veja São Paulo, por Mayra Maldjian, o rapper paulistano referia-se ao desfile 

de Ronaldo Fraga que, em poucos minutos, anônimos e famosos travavam uma discussão 

sobre racismo. De um lado; a turma do “deixa disso”, e do outro “Ronaldo Fraga racista!” 

 

 

Figura 36 – Comentário Emicida. 

 
Fonte: Revista Veja São Paulo, março 2013. 

 

Em continuidade à análise dos temas e subcategorias, passamos para “a fala do 

consumidor on-line referente ao conteúdo do post exibido”: 

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou citando outros casos); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado). 

A fala do consumidor sobre o conteúdo do post publicado no Facebooknos mostra, 

em sua maioria, opiniões contrárias ao conteúdo. Os 55 comentários foram analisadose 

separados em subcategorias, conforme a tabela 15: 

 
Tabela 15– Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Caso RF 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Igualitária 9% 
Contrária 35% 
Embasada 2% 
Comparativa igualitária 3% 
Comparativa contrária 10% 
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Diferentemente do Portal, no Facebook os comentários publicados espelham um 

olhar contrário ao conteúdo publicado diretamente pela marca/estilista sobre o fato ocorrido, 

chegando aos 36%. Já a concordância com o conteúdo publicado, junto aos comentários com 

base em relatos de outros consumidores do grupo também em concordância, nos faz chegar 

aos 12%, ou seja, bem inferior. O que difere do Portal é a presença de conteúdo identificado 

na subcategoria “Embasado”, utilizando-se casos semelhantes para ilustrar o comentário. 

Com relação à concordância com o conteúdo publicado pela marca/estilista no 

Facebook, este é identificado por comentários como: “As perucas são lindas, as roupas são 

geniais, o desfile foi maravilhoso e o preconceito está na cabeça de quem vê (sic)” (tabela 

16). 

 
Tabela 16 – Categorização/Igualitária (Facebook) – Caso RF 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Um número bem inferior também é constatado na subcategoria “comparativa 

igualitária”, não necessitando de um quadro, pois se limita em dois comentários: “Realmente 

o preconceito, o racismo, a segregação ta dentro de cada um mesmo, e uma parte da 

população sofre com isso... Não concordo Márcia Panther (sic)” e “Sandra, fala sério, esse 

país virou o templo dos bebês chorões. E todo mundo não chama de cabelo de Bombril? E 

não parece Bombril mesmo? Qual é o motivo do mimimi? O Brasil deveria mudar logo o 

lema na bandeira para Mimimi e Racismo (sic)”. Assim, temos como posição favorável ao 

conteúdo/post publicado cerca de 12% do comentários extraídos no período selecionado. 

 
Tabela 17 – Categorização/Contrária (Facebook) – Caso RF 

Total de comentários 55 100% 
Igualitária 5 9% 
Tudo pode ser usado indevidamente contra nós 
Não me senti ofendido 
A intenção não era preconceituosa 
O preconceito está na cabeça de quem vê 

Total de comentários 55 100% 
Contrária 20 35% 
Acredito que a intenção não tenha sido essa 
Repudio qualquer homenagem que reforce o preconceito 
Não é homenagem, é desrespeito 
Não queremos homenagens 
De boas intenções o inferno está cheio 
Isso não é homenagem pra muita gente 
Fale das negras e contrate mulheres negras 

https://www.facebook.com/marcia.ppanther
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Fonte: A autora, 2015. 
 

Há, também, nas redes quem critique, mas com uma pitada de confiança. Não tendo 

uma opinião tão apocalíptica, como o da cantora Serena Assumpção29: “Quem vive no Brasil, 

lê um mínimo de jornal e tem qualquer senso crítico entende que ‘cabelo de bombril’ reforça 

um estereótipo racista e muito antiquado, pra não dizer deselegante. Acredito que Ronaldo 

não seja racista. Mas foi bastante infeliz na concepção do estilo pra este desfile. E quem não 

enxerga isso precisa dar uma voltinha fora de Higienópolis (sic)”. 

Mas a maior parte dos comentários se refere a uma posição negativa em relação ao 

conteúdo do post do maquiador/estilista no Facebook (tabela 17), tais como: “Preconceito é 

um desvio de caráter irreversível. Ele se demonstra “maquiado” em “homenagens” desse 

tipo. E agora? Homenagem aos judeus vestindo as modelos com pijamas listrados?”, 

“Lastimável em pleno século XXI, utilizar em um desfile de moda modelos com perucas de 

palha de aço e depois de muita repercussão virem a público pedindo desculpas e dizendo que 

foi uma homenagem as mulheres negras,oras se quisessem realmente homenageá-las, que as 

colocassem para desfilar com os seus cabelos blacks,seria mais convincente(sic)”. Muitos 

dos comentários utilizam o próprio texto do estilista como: “ressaltar a beleza de cabelos que 

podem ser moldados(sic)”; Por que o negro tem de alisar seus fios? Eles são lindos! São 

lindos né? Então C-O-N-T-R-A-T-E modelos NEGRAS!(sic)”. 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, ou seja, um olhar contrário ao texto 

publicado, mas agora se prevalecendo das vozes de outros em discordância do conteúdo 

publicado, está a subcategoria “comparativa contrária”, onde nos deparamos com afirmações 

indicando outros comentaristas pelo nome, tais como: “Maior do que sua grafia, Sr. ***, é 

sua ignorância. Nesse caso, a gente finge q não viu (sic)”, ou “Excelentes comentários. 

Bombril é para limpar panelas (sic)”. Como também constatado nos comentários do Portal 

G1, deparamo-nos com comentários em discordância dos outros participantes, mas carregados 

de conteúdos inapropriados como: “ea pau no cu de alguns de vcs!!!os nao negros nao 

entendem nada!!!!so quem ja sofreu de ser tirado de cabelo de bombril e muitas vezes tendo 

odio do proprio cabelo por conta disso sabe!!!Nossa cara é cobrar mesmo e vai ser sempre 

assim,ainda tem sorte de ser uma cobrança suave e se fosse com um ferro na cara em???ai 
                                                 
29 Filha do também cantor Itamar Assumpção (1949-2003), cujo apelido era Nego Dito. 

Ficou feio! 
Lastimável essa publicação! 
Lamentável ter que ler isso 
Preconceito é ter que ler “esse tipo de homenagem” 
Isso afirma a atitude de segregação e racismo 
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ficaria mais complicado ne nao!?hj com a conciencia que temos,jamais vamos deixar isso 

passar assim tao delicadamente, ate pq foda se a moda! (sic)”. 

Sem prejudicar o andamento da análise, continuamos em uma estrutura textual, não 

necessitando de uma tabela ao citar a subcategoria “Embasada”, onde identificamos apenas 

um relato: “A questão racial é algo delicado, não só no Brasil como no mundo, a relação do 

cabelo da mulher negra com o Bombril, sempre foram motivos de piadas grotescas que 

sobrevivem até hoje. E é obvio que é dificil para muitos brancos entenderem isso, afinal, no 

Brasil assuntos como Racismo, discriminação etnica, é besteira para muitos. Mas 

independente do que acham, é necessario pensar e analisar sobre, como o caso da empresa 

CADIVEL, ou mesmo do TIRIRICA que foi processado por fazer essa comparações. Prefiro 

acreditar que não tiveram essa intenção, mas ousaram esbarrar num assunto delicado, num 

assunto que não foi resolvido e que exclui, oprime, mata, subjulga, milhares de Brasileiros, 

todos os dias. A menina de 12 anos que foi espancada essa semana por ser preta, ouviu 

insultos a seu cabelo e cor de sua pele. Isso não é assunto banal, nem de longe é uma 

homenagem aos Negros, até porque, tenho certeza que a maioria não se viu representada 

positivamente neste desfile, uma minoria alienada talvez, mesmo com modelos negras lindas 

na passarela. É importante estudar os impactos que determinadas atitudes possam causar, e 

neste caso, não foi estudado. Lamentável (sic)”. 

Mais uma vez presente a visão de Castells (2003a, p.161): “os indivíduos constroem 

as suas redes, on-line e off-line, sobre a base dos seus interesses, valores, afinidades e 

projetos”. 

Em outro momento da análise, não visualizamos a participação da marca no 

Facebook após publicação do post, ou melhor, não encontramos a presença de elementos que 

identificassem a participação da marca/estilista. Utilizamos para isto as categorias a seguir: 

A)      A manifestação da marca referente à reportagem/post publicado: 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

 Exclusão do conteúdo postado; 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor: 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 
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Nesse nosso primeiro caso, a relação entre participantes do grupo no Portal chegou a 

13%, sendo compartilhada por 219 vezes via Twitter, recomendada por mais de 1,1 milhão de 

pessoas, sem nenhum manifesto da marca, ou seja, os diálogos no Portal se restringiram 

apenas à fala dos leitores da reportagem. Por decisão do próprio estilista, o qual também é 

responsável por dialogar diretamente com seus consumidores na rede, não houve o manifesto 

da marca. Para Fraga30, “com um simples ‘like’, se propagam inverdades de forma absurda e 

imediata. A questão não era a marca, mas a pessoa nesse contexto. Optei em me resguardar 

por que já estava queimado em praça pública (grifo da autora) e pouco adiantaria debater”. 

Nessa ‘praça pública’ encontramos manifestos diversos, principalmente dos 

defensores dos direitos dos negros, como a fala de Hernani Francisco da Silva, no site 

Afrokut, que afirma que,“sob pretexto de prestigiar algo relacionado ao negro e a sua cultura, 

racistas velados ou mal informados, frutos de uma sociedade com análises racistas, tentam nos 

‘homenagear'”. Também no dia 25 de março, a agência HDA Models promoveu um evento 

em protesto à apresentação do artista desfilando modelos negras com roupas confeccionadas 

em palha de aço (figura 37). 

 

Figura 37 – Desfile HDA Models. 

 
Fonte: www.hdamodels.com.br / www.geledes.org.br, 2015. 

 

Ainda nessa ‘praça pública’, a fala recolhida do Portal no caso “Ronaldo Fraga – 

cabelo Bombril” revela um olhar negativo em relação à marca/estilista, mas, ao mesmo 

tempo, o que reverbera e ganha a dimensão das redes sociais on-line é a temática do desfile, 

ou seja, o conteúdo publicado na reportagem extraída do Portal. Com 32% em concordância 

                                                 
30 Entrevista focalizada com o estilista Ronaldo Fraga realizada via e-mail sob Parecer Consubstanciado do CEP 

Metodista (1118358) no dia 08 de setembro de 2014. 

http://www.geledes.org.br/
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com o conteúdo publicado, como vimos anteriormente, a figura do estilista/marca ficou em 

segundo plano, juntamente com a coleção apresentada; a temática ‘racismo’ prevaleceu no 

diálogo entre os comentaristas. 

No Facebook, tivemos 5% dos participantes trocando mensagens entre si, com 21 

compartilhamentos do post publicado. Resultados quantitativos não tão expressivos, segundo 

o estilista em entrevista à autora deste trabalho, em que afirma: 

 
Toda a exposição e retorno via mídia é algo muito novo no Brasil e talvez 
por isso acabe ganhando um tamanho e repercussão maior do que há alguns 
anos atrás. Evidentemente, o retorno me assustou bastante por que o que eu 
abordava com a coleção era justamente o inverso. Quem conhece minha 
marca e meu trabalho sabem (sic) o quanto aquela acusação era surreal. Hoje 
não se fala mais nisso. É curioso, mas parece que nem aconteceu. Só o 
tempo nos dirá o que teve de positivo e o que teve de negativo. (FRAGA, 
on-line, 2015) 

 

Pouco mais de dois anos após o desfile, no site do Centro de Estudos das Relações de 

Trabalho e Desigualdades (CEERT), Luara Vieira, em seu texto, relembra o ocorrido e afirma 

que cabelo crespo não é ruim. 

 

Me pus a pensar o que faz com que sejamos tão invisibilizadosdentro de uma 
sociedade, visto que, segundo o SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos), 
dos 35 milhões de pessoas que ascenderam para a classe média, nós 
negras/os somamos 80% do total, ou seja, somos consumidores ativos como 
qualquer outro e, no entanto, temos nossas especificidades constantemente 
ignoradas, não nos vemos representados nas campanhas publicitárias, nas 
novelas e filmes, nas revistas etc. e, quando por ventura aparecemos nesses 
locais, somos retratados de modo negativo, carregados de estereótipos, vide 
a ‘bela homenagem’ feita pelo estilista Ronaldo Fraga, colocando palhas de 
aço na cabeça de modelos brancas para retratar, segundo ele, a 
‘representação da cultura negra’.(VIEIRA, on-line, 2015) 

 

Pode-se perceber que as opiniões postadas nas redes sociais on-line proporcionaram 

a propaganção dos comentários por blogs e outros pequenos sites que se configuram como 

uma possibilidade de fazer valer o micropoder atribuído por Cremades (2009), facilitado, 

nesse caso, pela tecnologia, que viabiliza a reação e propagação do boca a boca on-line pelo 

universo da rede. 

Em outro contexto histórico, poderíamos observar algumas manifestações presenciais 

contra o mesmo desfile, mas, dificilmente, atingiria as mesmas proporções, ou seja, a 

propagação da fala dos envolvidos seria diferente. Hoje, a propagação do conteúdo 
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depende tanto (ou mais) de sua circulação pelo público quanto de sua 
distribuição comercial que a propagabilidade é determinada por processos de 
avaliação social e não técnica ou feitiçaria criativa, e com a participação 
ativa dos públicos engajados (JENKINS;FORD;GRENN, 2014, p.244). 

 

Continuando nossa análise, partimos para o segundo caso selecionado, a empresa 

cearense de calçados Couro Fino. 

 

2. Olhar sobre o caso “Couro Fino–Dia das Crianças” 

 

A marca cearense de sapatos Couro Fino, há 16 anos no mercado de calçados, se 

descreve em seu site como líder quando se trata de produtos que levam o couro da melhor 

qualidade. A marca ressalta que não apenas investe em produtos de qualidade, mas também é 

uma das pioneiras a realizar massivos investimentos em propaganda. Foi investindo em 

propaganda que a marca lançou nas redes sociais, em outubro de 2013, a campanha Dia das 

Crianças, produzida pela Agência Digital Salto Alto. A campanha traz três peças publicitárias 

que mostram uma menina maquiada, usando acessórios e sapatos de adultos. Segundo 

reportagem do Portal G1, a campanha foi veiculada nas redes sociais on-line da empresa e em 

banners nas lojas físicas (figura 38). 

 
Figura 38 – Banner em loja física – Couro Fino. 

 
Fonte: Nobre, Site Simões Filho, 2013. 

 

Após publicação em 12 de outubro de 2013, as imagens foram também 

compartilhadas on-line por centenas de usuários do Facebook, acompanhadas de críticas à 
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marca. Para a empresa, houve uma “interpretação distorcida” do conteúdo das peças 

publicitárias (figura 39).  

 
Figura 39 – Peça publicitária para Campanha Couro Fino Dia das Crianças. 

 
Fonte: Facebook Couro Fino, 2013. 

 

A matéria publicada no Portal G1 com o título “Marca do Ceará exibe criança em 

poses erotizadas e gera denúncias ao Conar”, com linha fina “Após polêmica, empresa diz que 

foi ‘mal interepretada’ e vai retirar imagens - Conselho de Autoregulamentação Publicitária 

analisa peças da marca”, publicada por Gabriela Alves e André Teixeira, em 16 de outubro de 

2013, recebeu 709 comentários, sendo compartilhada via Twitter 191 vezes e recomendada 

por mais de 5 mil pessoas (figura 40). 

 
Figura 40 – Reportagem analisada Couro Fino. 

 
Fonte: ALVES; TEIXEIRA, Portal G1, 2013. 
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Tivemos ao todo 709 (100%) comentários extraídos do Portal G1, sendo 602 (84,9%) 

no período selecionado para análise. Estes 602 comentários foram extraídos em três dias 

consecutivos, tendo o primeiro dia superando 98% do total de comentários, deixando menos 

de 2% para os próximos outros dias de análise. Como no caso anterior, identificamos o 

diálogo e o compartilhamento dos comentários com grande participação nos primeiros dias 

após a publicação da matéria, conforme tabela 18 e gráfico 11: 

 
Tabela 18 – Dias X quantidade de comentários analisados – Couro Fino 
Data 16/10/2015 17/10/2015 18/10/2015 19/10/2015 20/10/2015 21/10/2015 22/10/2015 23/10/2015 

Com. 589 9 4 ------ ------ ------ ------ ------- 

% 97,8% 1,4% 0,6% ------ ------ ------ ------ ------ 

Fonte: A autora, 2015. 
 

 

Gráfico 11 – Frequência dos comentários - Couro Fino. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

É possível observar a concentração de comentários no primeiro dia, além da presença 

constante dos participantes nas primeiras horas, confirmando a inserção de opiniões logo nas 

primeiras horas da postagem, reafirmando mais uma vez a participação mais acentuada nos 

primeiros sete dias após publicação (gráfico 12): 
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Gráfico 12 – Volume dos comentários - Couro Fino. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Do total de 602 comentários analisados, o anonimato do “consumidor comentarista” 

foi respeitado como no caso anterior, contudo vimos importante mencionar que há a presença 

dos mesmos participantes em diversos diálogos ou troca de mensagens no decorrer dos dias. 

Isso também foi percebido no caso “Ronaldo Fraga – cabelo Bombril”, caso analisado 

anteriormente. 

Também como no caso anterior, os dados descritos a seguir refletem os 602 (100%) 

comentários analisados no Portal G1 em subcategorias, sendo Críticas Depreciativas (26%), 

Críticas Construtivas (1,1%), Ação Social Favorável (0%), Ação Social Contrária (1,4%), 

Igualitárias (24,2%), Comparativa Igualitária (12,9%), Contrária (10,7%), Comparativa 

Contrária (1,6%) e Embasada (1,9%), o que totaliza 79,8% dos comentários analisados, 

restando 20,2% que foram excluídos por se tratarem de comentários materializados em forma 

de emotions e outros. 

Focamos, então, nossa análise na categorização dos comentários, respeitando o tema 

“a fala do consumidor on-line referente à marca” e as subcategorias a seguir: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca, visão 

negativa em relação a organização/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação a organização/marca); 
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 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável a organização/marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária a organização/marca). 

Separamos, seguindo as subcategorias listadas acima, os 602 comentários extraídos 

do Portal G1 após publicação da reportagem, tendo como resultados (tabela 19): 

 

Tabela 19– Comentários/porcentagem por subcategorias – Caso Couro Fino 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

A “crítica depreciativa” é maioria quando se refere aos comentários extraídos do 

Portal G1, ou seja, o uso de palavras ou expressões que remetem o consumidor a um 

sentimento de diminuição em relação à marca/empresa ou a prevalência de uma visão 

negativa em relação à marca, mesmo tendo relatos positivos (tabela 20). 

 
Tabela 20– Categorização/Crítica depreciativa – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 

Críticas depreciativas 26% 
Críticas construtivas 1,1% 
Ação social favorável 0,0% 
Ação social contrária 1,4% 

Total de comentários 602 100% 
Críticas depreciativas 157 26% 
Poderiam ter feito de outra maneira 
Desgraçado que teve esta ideia 
Não certo a marca fazer este tipo de publicidade 
Marca e agência sem noção 
Inacreditável a incompetência marca e agência 
Publicitário e empresário burros 
Empresa e publicitários indecentes 
Marca sem princípios e valores morais 
Marca e propaganda infeliz 
Propaganda mal trabalhada 
Estão apelando demais 
Campanha desapropriada e marca de mau gosto 
Campanha inadmissível! 
Marca quis sensualizar, sim! 
Queime imagem da empresa 
Lamentável 
Exposições negativas como esta destroem uma marca 
Marca bandida 
Marca podre 
Ridícula 
Lixo de empresa 
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A indignação com relação à marca e a peça publicitária criada é materializada em 

falas como: “Prende todo mundo sem direito à fiança e faz a marca pagar indenização 

astronômica, mantendo presos todos, sem direito a qquer manobra. Estejam presos pra 

sempre! Quero ver repetir seus COVARDÕES!!! (sic)”, “A propaganda esta erotizada SIM ! 

Culpado os pais por permitirem, culpado o publicitário que estava achando o máximo e 

culpado o empresario que permitiu publicar tamanho mal gosto (sic)”, “Pior é ter pai e mãe 

que deixam seus filhos serem submetidos à isso. Agora, essa agência de publicidade deveria 

ser fechada e a loja multada severamente. Lutamos tanto contra a pedofilia e vemos este tipo 

de coisa. Revolta! (sic)”, “Mídia negativa, pois qualquer mãe minimamente consciente nunca 

colocaria os pés numa loja destas (sic)”. 

Isso aponta que não estar presente fisicamente nessa rede social é um dos elementos 

que geram a hostilidade e até mesmo a agressividade, induzindo ao conflito, o que também 

pode estar ligado à sensação de impunidade associada ao anonimato. Para Recuero (2012), 

uma das causas desse conflito é o contexto, já que as interações começam, na maior parte das 

vezes, por meio dos laços fortes, mas podem repercutir através da rede e atingir interagentes 

não muito próximos ao ator original. Assim, o contexto é modificado e as regras de polidez 

são alteradas.  

Pouco mais de 1% dos comentários se mostra favorável à marca por meio de 

palavras ou expressões que remetem a um comentário de construção, colaboração ou uma 

visão positiva em relação a ela (tabela 21). 

 

Tabela 21– Categorização/Crítica construtiva – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Nenhuma ação social favorecendo a marca foi identificada, mas ações sociais 

contrárias à marca foram selecionadas, tais como: “E quanto aos pais e ou 

(ir)responsáveis pela criança, não serão intimados a comparecerem perante a justiça 

para maiores explicações pelo ocorrido por acaso? Garanto que alguém ganhou bastante 

$$$$$$$ neste contrato e nem se importou com a exposição ridícula que estavam 

submetendo a criança. Alô MP, Juizado da Infância e Juventude,vão ficar de braços 

cruzados?????? (sic)”. 

Total de comentários 602 100% 
Críticas construtivas 7 1,1% 
Houve má interpretação sim 
Não era a intenção, marca boa 
São inovadores 
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Vários comentários revelaram esse olhar de engajamento, mesmo que 

momentâneo, na rede. “Lamentável é o mínimo que se pode dizer disso. Seria importante 

boicotar a marca e fazer disso um exemplo de como não se deve tratar uma criança”, 

“Quem comprar deste produto estará compactuando com pedofilia. Agir já! (sic)” e 

“Muita burrice do publicitário dessa empresa desse nível. Totalmente desqualificado. 

‘Interpretação distorcida da real intenção da empresa’? Fala sério! Qual é mesmo a 

intenção da empresa? O que tem haver focinho de porco com tomada elétrica? Afinal é 

dia das mães? Não justifica a imagem! É dia das Crianças, pior ainda! NUNCA 

COMPREI E NUNCA COMPRAREI NESSA EMPRESA!!!!(sic)”. Os comentários vão 

levando a um movimento nas redes, como, por exemplo: “Simples!!!!! É só boicotar a 

marca! NINGUÉM COMPRA ESSA MARCA. Espalhem nas redes (sic)”. 

Para Santaella (2004), esses movimentos surgem em função das possibilidades 

tecnológicas e do engajamento. As escolhas e atitudes do sujeito na rede on-line são 

fundamentais para a sua constituição. A autora ainda complementa ao afirmar que o 

sistema apenas permite que isso seja feito com uma maior liberdade, dando ferramentas 

para o interagente criar, manipular e examinar o conteúdo que lhe interessa (tabela 22). 

 
Tabela 22– Categorização/Ação social (favorável e contrária) – Caso Couro Fino 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Esses comentários compartilhados refletiram a intenção de boicotar a marca, mas, em 

uma varredura na internet, não se observou nenhuma publicação referente a um boicote 

efetivo contra a marca, ou seja, nenhuma ação off-line ou on-line que gerasse pauta e fosse 

publicada pela mídia.O termo “boicote’ é utilizado aqui para caracterizar um comportamento 

de repúdio de um ou mais consumidores em relação a um produto, serviço ou organização. 

Klein, Smith e John (2004) definem boicote como uma ação de um cliente ou grupo de 

clientes que deixa de comprar um produto, serviço ou marca pelo fato de os valores ou 

atuação da empresa estarem desconexos ou distantes dos seus valores pessoais ou coletivos. 

Acreditamos que essas ações não ganharam força entre os comentários do Portal em função 

Total de comentários 602 100% 
Ação social favorável a marca 0 0 
Ação social contrária a marca 9 1,4% 
Faço a campanha ‘não recomendo’ 
Boicote contra a empresa já 
Compactuar com a pedofilia não, agir sim 
Não compro e nunca comprarei nessa empresa 
Vamos processá-los 



178 
 

de os sujeitos envolvidos na conversação não estarem mergulhados na temática ou mesmo 

interconectados por laços capazes de aprofundamento. Entretanto a propagação da marca com 

o olhar negativo do consumidor ultrapassou as fronteiras do Portal de notícias chegando a 

diversas redes socais on-line, como veremos mais adiante. 

Em continuidade a análise dos temas e subcategorias, passamos para “a fala do 

consumidor on-line referente ao conteúdo da reportagem exibida”, ainda no Portal de 

notícias, utilizando as seguintes subcategorias (tabela 23): 

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou citando outros casos); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado). 

 
Tabela 23– Comentários/porcentagem por subcategorias– Caso Couro Fino 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Vale lembrar que o conteúdo da reportagem se refere à marca cearense que exibe 

crianças em poses erotizadas, gerando denúncias ao CONAR.  

A voz do consumidor reflete um olhar igualitário ao conteúdo da reportagem, ou 

seja, em discordância do teor das peças publicitárias veiculadas pela marca. As palavras ou 

expressões em concordância com o conteúdo publicado na reportagem são maioria, 

ultrapassando os 24% do conteúdo analisado (tabela 24). 

 
Tabela 24– Categorização/Igualitária – Caso Couro Fino 

Igualitária 24,2% 
Contrária 10,7% 
Embasada 1,9% 
Comparativa igualitária 12,9% 
Comparativa contrária 1,6% 

Total de comentários 602 100% 
Igualitária 146 24,2% 
Absurda 
Banalização 
Chamativa para pedófilos 
Defendendo a pedofilia 
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Fonte: A autora, 2015. 
 

Quando nos referimos as falas que concordam com o conteúdo da reportagem, 

estamo-nos referindo à materialização do boca a boca on-line tal como nos trechos a seguir: 

“Chamar a atenção é o objetivo da publicidade, neste sentido conseguiram. Se este é um 

comercial de sapatos para adultos, POR QUÊ colocar uma menininha seminua? Ela não 

poderia estar vestida como uma princesinha por exemplo? Penso que estes publicitários 

foram infelizes, apelaram para vender! Concordo que crianças sempre tentam imitar adultos, 

imitam coisas boas e coisas ruins, depende do que os adultos mostram para elas. O fato de 

toda a mídia mostrar cenas eróticas não significa que isto é o melhor para as crianças. Não 

podemos banalizar isto como NORMAL e BOM (sic)”, além deoutros como “Acredito que 

ficaria muito mais bonito, criativo se estivesse com batom borrado (como se tivesse sido 

passado sem muita habilidade, é uma menininha) vestida com roupas adequadas a sua idade 

e o salto. Pronto. Simples e bonito. Vi uma das fotos em que ela estava de pé usando o salto. 

Estaria ótimo daquele jeito, se ela não estivesse só de fralda, fazendo biquinhos. Qual a 

necessidade dessa roupa (ou a falta dela)? Qual a necessidade dessa pose? Desvirtua a 

inocente brincadeira de imitar os adultos, expondo a criança a poses sexuais. Horrível! 

(sic)”.  

Os textos acima corroboram trechos das fontes consultadas para produção da 

reportagem analisada, tal como a fala de Inês Vitorino, coordenadora do Grupo de Pesquisa da 

Relação Infância, Juventude e Mídia da Universidade Federal do Ceará em destaque na 

reportagem ao afirmar que “a marca é para o consumo de adultos e coloca a criança extremamente 

erotizada, em uma situação absolutamente desnecessária”,  

Esse olhar é compartilhado por vários outros que expressam suas opiniões igualitárias 

ao teor da reportagem, o que somam mais de 12% dos comentários extraídos. A subcategoria 

“Comparativa Igualitária” (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

Desnecessária 
Erotização geral 
Exploração da imagem infantil 
Falta de censo 
Infeliz 
Lamentável 
Não aceitar esse tipo de publicidade 
Nojo 
O ser humano encontra desculpas para justificar aquilo que ele não quer ver 
O que não falta é gente perversa 
Precisa usar criança 
Punição para os pais 
Qual a necessidade dessa roupa e pose 
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grupo em concordância com o conteúdo publicado) traz o diálogo dos membros do grupo, ou 

seja, traz uma relação de reconhecimento com o outro e concordância com o conteúdo 

partilhado. A conversação entre os participantes ganha destaque quando observamos que há 

um diálogo entre eles, não apenas a inserção do conteúdo por uma única vez. Esse diálogo é 

visto em trechos como: “S***, existe uma grande diferença... Criança fica ‘peladona’ mesmo 

só de frauda, é a vida... mais em outros comercias como o do Shampooo da johnson baby, 

elas estão brincando, cantando... e etc... normal... nesse o problema são as poses que as 

crianças fazem, que são mais parecidas com poses de modelos que querem sensualiza, que 

querem exibir sua sensualidade... coisa que não cabe a uma crinaça... principalmente bb 

assim...(sic)” e  “Concordo..! Se eu tiver uma filha um dia enquanto ela for criança ela 

nunca irá se vestir como mulher...! (sic)” (tabela 25). 

 
Tabela 25– Categorização/Comparativa igualitária – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Poucos são os comentários contrários ao conteúdo da reportagem publicada pelo 

Portal G1. A subcategoria “Contrária” (palavras ou expressões em discordância do conteúdo 

publicado), juntamente com a “Comparativa Contrária” (comentários com base em relatos de 

outros consumidores do grupo em discordância do conteúdo publicado) soma12% do total de 

comentários extraídos no período selecionado para análise. Os comentários extraídos refletem 

um olhar de nostalgia e conformidade, como: “Quem quando era menina, não usou o salto 

alto da mãe e o batão vermelho??? Isso é normal... mas infelizmente hj num mundo pedófilo 

temos que pensar nesses marginais e não expor assim uma criança. Não vejo maldade na foto 

(sic)” (tabela 26). 

 
Tabela 26– Categorização/Contrária – Caso Couro Fino 

Total de comentários 602 100% 
Comparativa igualitária 74 12,9% 
Concordo 
Falou tudo 
Você reavalie 
Como entendo você 
Também não gostei 
Concordo plenamente 

Total de comentários 602 100% 
Contrária 65 10,7% 
Não vejo maldade 
A maldade está nos olhos de quem vê 
Não consigo enxergar de forma maldosa a propaganda 
Não existe outra interpretação 
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Fonte: A autora, 2015. 
 

Esses comentários evidenciam o compartilhar das conversações não somente por 

dialogar com o outro pelo nome, mas também por compartilhar das mesmas opiniões com 

vários outros indivíduos e se reconhecerem tal como no comentário a seguir: “R***** 

concordo com você. Também não vi maldade nenhuma nas fotos, qual menina hoje não veste 

as roupas da mãe, não se maquia, o que mais tem no mundo são crianças se vestindo com 

mulher! (sic)”  (tabela 27). 

 
Tabela 27– Categorização/Comparativa contrária – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

As interações realizadas, em sua maioria, mostram um sentido positivo e um valor 

semelhante para a maior parte dos integrantes, legitimando o contexto nessas conversações. 

Ao mesmo tempo, com as conversações contrárias à maioria, também demonstram uma 

flexibilização na rede, refletindo uma estrutura menos coesa, mais fluida, baseada em laços 

mais fracos e na identificação entre os membros. Aqui também relembramos o conceito de 

neotribalismo, já mencionado em outro capítulo, quando Maffesoli (2010a) se refere à 

proliferação de grupos baseados na identificação. 

Comentários categorizados também demonstram o embasamento em outros casos: 

“Primeiro é preciso entender o que é erotização, não é o mesmo que sexo ou desejo sexual, 

mas sim dar caráter erótico a algo ou alguém, no caso dessa menina deram um caráter 

erótico à ela, mas não fomos nós que fizemos isso e sim as pessoas responsável pela 

campanha, essas poses não são típicas de uma criança, são poses adultas, poses eróticas, 

acompanha de maquiagem adulta, salto alto, jóias e seminua, isso não é infantil. Um exemplo 

de erotização é a capa do cd da xuxa,onde uma criança usa um fio dental, deram caráter 

erótico a uma criança (sic)”e“Embora com outro enfoque, a atual propaganda da Jonson 

and Jonson (com crianças peladas) tb é desnecessária. Não colocaria minha filha pelada na 

tv, mesmo em propagandas tidas como fofa. Pessoas normais não vêem com maldade, mas o 

Não acho que as fotos estão erotizadas 
É só uma criança brincando de ser grande 

Total de comentários 602 100% 
Comparativa contrária 10 1,6% 
Concordo com você, também não vi maldade  
Penso como você 
Também pensei a mesma coisa, tranquilo 
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mundo é cheio de malucos...(sic)”. Esses comentários representam menos de 2% do total de 

comentários analisados. 

Os comentários contrários à campanha veiculada no Facebook levaram à publicação 

da reportagem selecionada e diversas outras com o compartilhamento e a propagação da 

notícia. “Nesse novo contexto, o emissor não emite mais mensagens, mas constrói um sistema 

com rotas de navegação e conexões” (SANTAELLA, 2004, p.163), que, nesse caso, 

extrapolaram as redes sociais on-line. 

Em uma pesquisa rápida feita no período em que a campanha ficou em evidência, 

observou-se a propagação do fato por vários endereços na internet, desde outros sites de 

notícias e de redes sociais on-line. Podemos citar como exemplo a reportagem, também 

publicada pela Carta Capital por Natasha Cruz e Raquel Dantas, com o título “A infância 

roubada na publicidade da Couro Fino”, com a linha fina: “Campanha da marca cearense é 

mais uma a mostrar como a publicidade tem distorcido valores e contribuído culturalmente 

para uma infância com cara adulta”. A linha fina produzida para a reportagem reflete muitas 

das falas materializadas entre os participantes.  

Em caráter ilustrativo, citamos o conteúdo publicado no Twitter do músico brasileiro 

Roger Rocha Moreira, que abriu espaço para conversação sobre o conteúdo da reportagem.  O 

mesmo também é visto em alguns blogs, como o blog Direito e Informação, onde a nota 

emitida pela empresa também foi disponibilizada (figuras 41 e 42). 

 
Figura 41 – Twitter Roger Rocha Moreira. 

 
Fonte: Twitter Roger Moreira, 2013. 
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Figura 42 – Blog compartilhando Campanha Couro Fino Dia das Crianças. 

 
Fonte: Blog O Povo, 2013. 

 

A marca tem também presença no Reclame Aqui desde 2012 com uma reputação não 

recomendada, além da campanha “Dia das crianças Couro Fino” (figura 43). 

 
Figura 43 – Couro Fino – Reclame Aqui. 
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Fonte: Site Reclame Aqui, 2015. 

 

A marca esteve também presente na página da CDL31 de Fortaleza, onde, segundo a 

presidente do Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará (Sinapro-CE), Ana 

Celina Bueno, a atitude do CONAR foi correta, “pois a propaganda foi de extremo mal 

gosto”. 

Além dos sites de notícias e blogs, nas redes sociais on-line e, neste caso, o 

Facebook, as imagens da campanha sofreram uma forte rejeição devido à “adultizaçao” e 

“erotização” das crianças. Em sua página oficial no Facebook,  a Couro Fino afirmou que a 

intenção era homenagear “uma data tão importante no calendário nacional” e que, por uma 

interpretação equivocada, causou "desconforto" nas redes sociais.  

A marca em nenhum momento se manifestou diante dos comentários extraídos do 

Portal G1, após publicação da reportagem. Não identificamos, assim, a presença de elementos 

que revelassem a participação da marca. Utilizamos para isto as categorias a seguir: 

 

A) A manifestação da marca referente à reportagem/post publicado 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

                                                 
31A Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL de Fortaleza) faz parte de um sistema confederativo, 

constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), das Federações das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas (FCDL), em cada estado brasileiro, e das Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDLs), de 
âmbito municipal. Entrevista retirada da reportagem “Polêmicas da publicidade em 2013”, publicada por Átila 
Varela no Portal de notícias O Povo on-line, em 03 de janeiro de 2013. 
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 Exclusão do conteúdo postado; 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

Assim, iniciamos nossa próxima etapa da análise focando os comentários extraídos 

do Facebook da marca, após publicação no dia 14 de outubro de 2013 de uma nota se 

retratando, onde, por três vezes, cita que o mal-estar causado pela campanha se deveu à má 

interpretação do público (figura 44).  

 
Figura 44 – Nota Couro Fino. 

 
Fonte: Facebook Couro Fino, 2013. 

 

Tivemos, ao todo, 598 (100%) comentários extraídos da página oficial do Facebook 

da marca, sendo 586 (97,9%) no período selecionado para análise. Esses 586 comentários 

foram extraídos de sete dias consecutivos a partir da publicação do post, tendo os dois 

primeiros dias superando 79% do total de comentários, deixando um pouco mais de 20% para 

os próximos dias consecutivos. Como no caso anterior, identificamos o diálogo e o 

compartilhamento dos comentários com ênfase nos primeiros dias após a publicação da 

matéria (tabela 28 e gráfico 13). 
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Tabela 28 – Dias X quantidade de comentários – Couro Fino (Facebook) 
Data 15/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 19/10/2013 20/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 

Com. 233 232 93 23 1 2 1 1 

% 39,7% 39,5% 15,8% 3,9% 0,17% 0,3% 0,1% 0,1% 

Fonte: A autora, 2015. 
 

 
Gráfico 13 – Frequência dos comentários -Couro Fino (Facebook). 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Observamos, no gráfico 13, a concentração dos comentários nos quatro primeiros 

dias, além da presença constante dos participantes nas primeiras horas, confirmando a 

inserção de opiniões logo após a postagem, refletindo a velocidade e constância dos 

comentários em seu período inicial (gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Volume dos comentários – Couro Fino (Facebook).

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Do total de 586 comentários analisados, o anonimato do “comentarista” foi 

respeitado como nas análises anteriores. 

Já no Facebook, os dados descritos a seguir refletem os 586 (100%) comentários 

analisados em subcategorias, sendo Críticas Depreciativas (17,7%), Críticas Construtivas 

(1,4%), Ação Social Favorável (0%), Ação Social Contrária (1,7%), Igualitárias (6,4%), 

Comparativa Igualitária (2%), Contrária (37,8%), Comparativa Contrária (7,5%) e Embasada 

(2,3%), o que totaliza 76,8% dos comentários analisados, restando 23,2% que foram excluídos 

por se tratarem de comentários materializados em forma de emotions e outros. 

Iniciamos esta nova análise na categorização dos comentários pelo “a fala do 

consumidor on-line referente à marca”, mas, desta vez, tendo o Facebook e os comentários 

extraídos dele como foco. Para esta análise, utilizaremos as subcategorias a seguir: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca, visão 

negativa em relação a organização/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação à organização/marca); 

 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável a organziação/marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária a organização/marca). 

Gráfico 14  Volume dos comentários – Couro Fino (Facebook Volume dos comentários – Couro Fino (Facebook Volume dos comentários – Couro Fino ( ).Facebook).Facebook
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Extraímos do Facebook os 586 comentários e os separamos segundo as subcategorias 

já listadas acima, obtendo o seguinte resultado (tabela 29): 

 
Tabela 29– Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Caso Couro Fino 
 
 
 
 
 
Fonte: A autora, 2015. 

 

O olhar negativo em relação à marca ganha destaque, tendo mais de 17% dos 

comentários analisados separados na categoria “Críticas depreciativas”, tendo comentários 

referentes à campanha, à agência responsável e à marca, tais como:“Isso é visão, missão e 

valores dessa empresa!”, “Que campanha nojenta essa. Quanta ofensa às crianças!!! 

Desserviço à sociedade. Os pedófilos agradecem pelas imagens cedidas pela publicidade 

dessa empresa. Francamente, que empresa é essa...(sic)”,“Senhores, com certeza esta 

‘campanha publicitária’ foi de péssimo gosto. Desvairada a mãe que cedeu a imagem desta 

menina, desvairada a agência marqueteira (que não é uma agência de propaganda) que 

criou e desvairado o cliente que aprovou. Não foi opúblico quem distorceu a imagem ou 

quem teve uma visão equivocada. A imagem veio distorcida e equivocada da sua empresa. 

Com certeza a infância foi erotizada e ridicularizada. Perdeu uma cliente! Procura uma 

agência de propaganda de respeito, por gentileza (sic)” e “Tomara que CONAR feche essa 

marca sem senso!!! e tb a agência que fez, se num for agência acho é bem feito por fazer 

coisas sem o devido profissionalismo (sic).” 

O boca a boca on-line se propagou para outras páginas do Facebook, saindo das 

‘fronteiras’ da página oficial da marca e sendo propaganda por outras redes (figura 45 e tabela 

30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Críticas depreciativas 17,7% 
Críticas construtivas 1,4% 
Ação social favorável 0% 
Ação social contrária 1,7% 
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Figura 45 – Polêmica campanha Couro Fino. 

 
Fonte: BLOG Shoujo café.com, 2013. 

 

 

Tabela 30 – Categorização/Crítica depreciativa (Facebook) – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

As críticas depreciativas levaram aos indícios de ações contrárias à marca, como os 

famosos boicotes vistos nas redes sociais on-line e descritos em alguns comentários: “A 

retratação foi ainda mais ridícula que a propaganda. Boa sorte, não compro couro fino e 

nem indico pra ninguém nunca mais. Não quero usar produtos de uma empresa que tenha 

essa filosofia (sic)”, “Dois grandes erros seguidos da empresa. O lado bom é que ficamos 

sabendo como a empresa pensa e o que acha dos consumidores. Nunca maiscompro produtos 

da courofino! (sic)”.

Total de comentários 586 100% 
Crítica depreciativa 104 17,7% 
Mancada da marca 
Sem senso 
Irresponsável 
Pedófilos 
Empresa de idiotas 
Empresa de mal gosto 
Empresa sem ética 
Marca de pedófilos 
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As ações contrárias representam quase 2% dos comentários analisados. Esses 

comentários também trazem pedidos de denúncia ao CONAR, CEDECA e Ministério 

Público: “Isso deveria seer denunciado no MP (sic)”, “O CONAR tem que proibir!” (tabela 

31). 

 
Tabela 31– Categorização/Ação social contrária (Facebook) – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Mais uma vez citamos Maffesoli (2010b) e seu olhar de neotribalismo, mas, agora, 

nos utilizando também da voz de Lemos (2004, p.93) ao afirmar que “as comunidades virtuais 

eletrônicas são agregações em torno de interesses comuns, independentes de fronteiras ou 

demarcações territoriais fixas”, vistas claramente no dialogar entre os indivíduos no site de 

rede social (Facebook) da marca e que também sinaliza não só a participação, mas 

contribuições para a conversação possibilitando trocas. 

Todavia há outros comentários que enxergam a marca “com bons olhos”: “A 

campanha ficou um espetáculo, um pena pessoas usarem da má fé pra difamar um empresa 

tão seria! Mesmo diante do ocorrido, parabéns, e fora q a princesa XXX n tem mais linda, um 

doce de criança! Ainda estou procurando o q esta errado??(sic)”, “Parabéns a empresa 

Couro Fino.” Analisando esses e outros comentários, identificamo-los como “Críticas 

construtivas” em relação à marca por meio de palavras ou expressões vistas na tabela 32: 

 
Tabela 32– Categorização/Crítica construtiva (Facebook) – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

A campanha circulou do dia 12 de outubro de 2013 até o dia 14 de outubro de 2013, 

quando foi retirada do ar e substituída pela Nota de Esclarecimento. A indignação de muitos 

ao notarem que as peças publicitárias foram excluídas do Facebook, para mais tarde dar 

Total de comentários 586 100% 
Ação social contrária 10 1,7% 
Não indico 
Não compro mais 
Não quero usar 
Boicote já 

Total de comentários 586 100% 
Críticas construtivas 9 1,4% 
Empresa séria 
Empresa responsável 
Empresa e produtos de qualidade 
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espaço à Nota de Esclarecimento, ainda está estampada em várias páginas, incluindo no 

Facebookda marca (figuras 46 e 47).  

 
Figura 44 – Facebook Agência Fonte Fanor e comentário repudiando a Couro Fino. 

 
Fonte: Facebook Agência Fonte Fanor, 2013. 

 
Figura 47 – Facebook Couro Fino antes da Nota. 

 
Fonte: Facebook Coutro Fino, 2013. 

 
 

Assim, antes da publicação da Nota, tornaram-se uma constante os comentários tais 

como: “Apagam a foto e não se posicionam???COMO ASSIM???(sic)”. Já com a publicação, 
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começamos a observar as opiniões nos momentos iniciais: “Justificaram uma merda com 

outra merda! Ah,não vou apagar o compartilhamento que fiz. Ah,também jamais comprarei 

algo dessa marca...Ah,estou com nojo de vocês e dessa justificativa fajuta!(sic)”. 

Assim, dando continuidade à análise dos temas e subcategorias, passamos para “a 

fala do consumidor on-line referente ao conteúdo do post exibido”, com as subcategorias 

descritas a seguir: 

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou citando outros casos); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado). 

Dos 586 comentários analisados, separamo-los em subcategorias, chegando aos 

dados contidos na tabela 33: 

 
Tabela 33– Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Ao observar a tabela 33, nota-se mais de 45% dos comentários com um olhar 

negativo sobre o conteúdo do post. A fala do consumidor sobre o conteúdo publicado no 

Facebookda marca demonstra, como nos Portais, a indignação e aversão ao conteúdo 

publicado, pontos já vistos em outros momentos da tese e que evidenciam as características da 

conversação em rede. A conversação demonstra uma participação mais efetiva quando o 

consumidor tem algo a dizer, mas, ao mesmo tempo, também um risco que se assume já que a 

fala estará visível para todos, pois poderá ser compartilhada e descontextualizada.  

Vale aqui lembrar que o post esclarece terem sido um “engano” as peças produzidas 

e veiculadas no Facebook pela marca. 

Tanto a subcategoria “Contrária” quanto a “Comparativa contrária” nos trazem 

opiniões compartilhadas referentes a esse olhar negativo sobre o conteúdo do post publicado, 

tais como nos comentários: “Sério? Sério que vocês estão dizendo que a nossa interpretação 

Igualitária 6,4% 
Contrária 37,8% 
Embasada 2,3% 
Comparativa igualitária 2% 
Comparativa contrária 7,5% 
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foi distorcida? ‘interpretação equivocada da arte veiculada’ para uma peça mal produzida e 

mal planejada de vocês. Todo publicitário deve saber as consequências das peças que produz 

ao seu público, sendo que a maioria dos usuários da marca são pais e mães, pessoas que 

dificilmente gostariam de ver sua filha colocada de uma maneira daquelas (sic)” e “Reduzir 

a discussão para o nível de ‘interpretação distorcida’ é, no mínimo, ridículo. A questão 

principal aqui é o desrespeito, da empresa e da agência que criou a peça, ao Código 

Brasileiro de Autorregulamentaçãi Publicitária (CONAR), que proíbe a participação de 

crianças nesse tipo de propaganda. Espero que as autoridades competentes tenham postura 

adequada e tratem desse assunto de forma exemplar. Espero também que os consumidores da 

marca (mães) se lembrem do caso em suas próximas compras natalinas a fim de dar uma 

punição merecida, e que é a única que funciona, no bolso desse pessoal (sic)”.

Esse conteúdo ultrapassou as fronteiras do Facebook, tendo 372 compartilhamentos, 

chegando a outros veículos no Brasil e no exterior, como na tvi24 Portugal32 (figuras 48 e 49). 

 
Figura 48 – Target –Diário do Nordeste. 

 
Fonte: Blog Target, 2013. 

 

 

 

 

                                                 
32TVI24 é um canal de informação geral com redação em Lisboa e no Porto, acessível através dos endereços 

eletrônicos www.tvi24.iol.pt e tvi24.pt e propriedade da Media Capital Digital e da TVI. 
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Figura 49 – tvi 24 em Portugal e o caso Couro Fino. 

 
Fonte: tvi24 Canal de Informação 

 

Na tabela 34, observamos palavras e expressões que sinalizam esse olhar negativo 

referente ao post. 

 
Tabela 34– Categorização/Contrária (Facebook) – Caso Couro Fino 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

O boca a bocaon-line entre os participantes que corroboram esse olhar negativo 

também esta presente após a postagem, como demonstrama tabela 35 e trechos retirados do 

Facebook:“Concordo, perfeita sua colocação (sic)”, “Exato, fulano!(sic)”, “Concordo 

integralmente com vc XXXXX. Agora querem reverter jogandosobre nós, usuários das mídias 

sociais, a culpa pela interperetação errônea? Ahhhh, me popupem!(sic)”.  

 

 

Total de comentários 586 100% 
Contrária 222 37,8% 
A emenda saiu pior que o soneto 
Interpretação distorcida? 
A culpa é do púbico? 
Nota falha 
Nota absurda 
Nota equivocada 
Nota “tosca” 
Resposta infeliz 
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Tabela 35– Categorização/Comparativa contrária (Facebook) – Caso Couro Fino 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Alguns dias após o lançamento da campanha e sua Nota de Esclarecimento, novas 

páginas no Facebook se referiam as peças da Couro Fino, como a da Liga Humanista Secular 

do Brasil, Movimento Brasília contra pedofilia e diversos consumidores (figuras 50 a 51): 

 
Figura 50 – Post LHS. 

 
Fonte: Facebook LIHS, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de comentários 586 100% 
Comparativa contrária 44 7,5% 
Concordo com seu olhar negativo 
Exato, mercê punição! 
Está certíssima em não aprovar! 
Concordo integralmente em puni-los 
Perfeito seu comentário repudiando 
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Figura 51 – Post Facebook MB contra pedofilia. 

 
Fonte: Facebook Movimento Brasília contra a pedofilia, 2013. 

 

Figura 52– Membro do Facebook que compartilhou post Couro Fino. 

 
Fonte: FacebookMarcella Rodrigues, 2013. 

 

Acreditamos que as opiniões expostas no Facebook e seu compartilhar levaram a 

mãe da menina fotografada a sair do anonimato e vir a público para rebater as críticas. Isso 

acontece, segundo Recuero (2011), pois a aproximação, a conversação e a propagação 

colocam grupos diferentes em contato direto, fazendo com que contextos diferentes colidam 

nessa conversação e gerem maiorrisco para a face. Ainda na reportagem já citada da Revista 

Carta Capital, a mãe chega a dizer que a repercussão foi uma grande “tempestade em copo 

d’água”, mas que a filha “não merecia passar por isso” (figura 53). 
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Figura 53 – Declaração da mãe. 

 
Fonte: Portal G1 CE de Notícias, 2013. 

 

Não somente do olhar negativo se constituiu a amostra dos comentários analisados. 

O olhar favorável ao post e os diálogos em concordância também estiveram presentes, mesmo 

que com uma participação pequena, ou seja, menos de 9% de todo o conteúdo analisado. 

Diferentemente dos comentários negativos em referência à campanha ou à marca, os 

comentários favoráveis foram seguidos de opiniões igualitárias e contrárias, como 

observamos no material extraído: “Tenho uma filha de que vai completar 3 anos em fevereiro, 

ela calça sapatos, usa bolsas e as maquiagens da minha esposa e isso é absolutamente 

normal ao meu ver, não vi nada demais na foto, talvez só inveja mesmo, algumas pessoas não 

suportam ver o sucesso e a felicidade alheia e com a cabeça cheia de maldade e o coração 

amargurado se manifestam de maneira equivocada tentando transformar uma coisa simples e 

sem maldade na personificação de suas insatisfações, preconceitos,desejos não realizados e 

problemas pessoais (sic)”, seguido do comentário contrário de outro participante: “Então, 

deixa sua filhinha ser fotografa e arreganhada, numa pose de revista masculina chula e vc 

vai imaginar a alegria dos pedófilos de plantão. Lamento que um Pai pense assim, usar as 

coisas da Mãe é muito normal e saudável, o que não é saudável é fotografá-la em pose 

inadequada (sic)”. 

Há também o posicionamento favorável e direto ao post, como: “O pedido de 

desculpas vale e ameniza. As marcas podem falhar, porque por trás existem humanos, e nem 

sempre nos damos conta de equívocos que cometemos. Se retratar é corajoso, é assumir que 
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falha. O bom líder não PE aquele que se faz de super-man, que nunca é derrotado, mas 

aquele que assume também suas fraquezas: ganha um ar humilde, ar humano (sic)”, como 

também: “Uma otima posição da empresa, mostrando credibilidade e respeito com o 

consumidor e demais publicos. Parabens pela postura da empresa(sic)” e “Ter retirado a 

campanha e respeitado a privacidade da criança e sua família dos olhos de quem não 

entende e etc...Parabéns pela atitude!!! Mkt da Couro Fino (sic)” (tabela 36): 

 
Tabela 36– Categorização/Igualitária (Facebook) – Caso Couro Fino 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Essa opinião igualitária também é compartilhada por outros membros em quantidade 

pequena, representando apenas 2% dos comentários analisados. Sem causar interferência na 

análise, não realizamos uma tabela para identificar as palavras ou expressões referentes á 

subcategoria “Comparativa igualitária”, pois se limita apenas ás expressões: “Concordo, a 

maldade está nos olhos e coração de quem vê”, “Concordo, não vi maldade e a empresa fez 

certo na Nota”. Ou comentários como: “Manifestei minha opinião *******, porque tenho 

direito de fazer isso e se você não concorda é um direito seu, como Pai sou muito cuidadoso 

com minha filha e realmente não vi maldade naquela foto. Concordo com vários outros 

participantes e para mim pequenas coisas só afetam mentes pequenas (sic)”. 

Os comentários categorizados também demonstram o embasamento em outros casos, 

como na reportagem veiculada pelo Portal G1, tendo como base os casos Xuxa, Jonhson e 

Jonhson, PomPom entre outros. No Facebook, os comentários selecionados para a 

subcategoria “Embasada” representam pouco mais de 2% dos comentários analisados como: 

“Isso se assemelha à propaganda da Pampers, vamos reclamar disso tb. (sic)”, 

“Parafraseando uma fala da psicanalista Maria Rita Kehl em uma de suas palestras, no 

momento em que comenta sobre a pedofilia: será que nossa sociedade não estimula a 

existência de pedófilos com propagandas como essa? Existem tantos outros produtos que 

fazem isso, CD da Xuxa, por exemplo (sic)”. 

Segundo a Revista Exame, na reportagem de Mirela Portugal, a campanha 

publicitária Dia das Crianças Couro Fino está entre as 10 campanhas que foram parar no 

CONAR em 2013, reflexo das poses consideradas pelo público sensuais, público que também 

Total de comentários 586 100% 
Igualitária 38 6,4% 
Nada demais 
Esclareceu perfeitamente 
O entendimento errado foi realmente das pessoas mentes sujas 
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não perdoou à agência de publicidade, ao departamento de marketing da empresa nem à 

marca. 

Na segunda parte de análise deste caso, fazemos referência à participação da marca 

no Facebook após publicação do post pela própria empresa. Nenhuma palavra ou expressão 

foi identificada como pertencente às categorias ou subcategorias descritas a seguir, deixando 

claro que não houve qualquer manifestação da marca perante o conteúdo da reportagem e post 

publicado ou mesmo referente à voz do consumidor que participou dos comentários opinando. 

A) A manifestação da marca referente à reportagem/post publicado 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

 Exclusão do conteúdo postado; 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

Segundo Cremades (2009, p.202), a comunicação se converteu em um paradigma do 

nosso tempo, transformando a informação em uma “‘verdadeira ideologia’ que nos obriga a 

comunicarmo-nos e equiparmo-nos constantemente”, mas, mais uma vez, como no caso 

anterior, não observamos o manifestar da marca. Isso tudo contraria a urgência de uma 

relação dialógica entre consumidores e organizações/marcas. Para Bueno (2015), a maioria 

das empresas utiliza as mídias digitais apenas como um meio de divulgação de conteúdo, e 

comenta que essa é uma visão restrita das potencialidades do meio. Segundo o autor, as 

mídias digitais devem ser usadas para estabelecer o diálogo com seus públicos, e isso pode ser 

um problema para muitas empresas, constatado pela análise dos casos até este momento. 

Nosso terceiro e último caso se refere ao caso internacional da marca Abercrombie & 

Fitch e a polêmica gerada pela afirmação do CEO da marca, Mike Jeffries, ao declarar não 

vender para pessoas que estão fora do ‘padrão’ estipulado pela empresa. 

 

3. Olhar sobre o caso “Abercrombie” 

 

A história da Abercrombie começa entre o final do século IXX e início do século 

XX, quando, em 04 de junho de 1892, em Manhattan, o engenheiro David Thomas 

Abercrombie fundou a marca que, inicialmente, era procurada por caçadores, por isso o 
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símbolo de um alce em suas peças. No início do século, em 1900, Erza Hasbrouch Fitch 

entrou na sociedade, e a empresa passou a chamar-se, oficialmente, Abercrombie & Fitch. 

Durante o começo do século XX, a loja passou a vender produtos esportivos para a elite 

americana. Com a proliferação de grandes redes de artigos esportivos, aliada à expansão da 

classe média entre os anos de 1950 e 1960, a marca começou a perder espaço. Segundo a 

Revista Exame, na reportagem intitulada “A fera do alce com a Abercrombie & Fitch”, os 

negócios da empresa decaíram até 1977, quando foi adquirida pelo fundo The Limited por 50 

milhões de dólares. 

Com uma gestão profissionalizada e a abertura de capital na bolsa, em meados da 

década de 1990, a empresa começou a recuperar seu prestígio chegando, dez anos depois, com 

mais de 1.000 lojas e faturamento superior a 3 bilhões de dólares anuais. 

Em 1996, com a chegada de Mike Jeffries ao posto de presidente do Conselho, a 

marca investiu em peças jovens e “descoladas”. Todo e qualquer tipo de liquidação ou 

promoção foi abolido pela marca. 

 
Focando na concepção da marca como ícone de glamour, todo e qualquer 
tipo de liquidação ou promoção nas lojas da Abercrombie foi abolido, 
evitando assim a popularização excessiva da marca. Seu slogan passou a ser 
"Casual Luxury". Ao inaugurar novas e modernas lojas em shoppings e 
centros de compras durante a década de 90, determinou como seu público-
alvo, os adolescentes e estudantes da classe média, influentes formadores de 
opinião no maior mercado consumidor do mundo. O enorme e rápido 
sucesso fez com que a marca se transformasse em uma empresa 
independente e, em 1996, abrisse capital na Bolsa de Valores. (VOLOTÃO, 
2013, p.3) 

 

Mike Jeffries deu início à expansão da marca em 2006, quando ousou mais ainda 

vendendo catálogos eróticos. Um deles foi retirado das lojas sob protestos de que as fotos 

faziam alusão a sexo grupal, além disso, a marca se recusava a produzir roupas em tamanhos 

maiores (G ou GG). A estratégia também foi explicada no livro The New Rule so Retail (As 

Novas Regras do Varejo, em tradução livre) pelos autores Robin Lewis e Michael Dart. Ao 

ser entrevistado pelo site de notícias Salon, o CEO afirmou ser excludente e não se mostrou 

preocupado em perder consumidores. 

 
Em toda escola há adolescentes que são legais e populares, e há aqueles que 
não são tão legais. Nós estamos atrás dos legais. Nós vamos atrás de todos os 
adolescentes atraentes com muita atitude e muitos amigos. Muitas pessoas 
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não pertencem às nossas roupas, e elas nem podem pertencer. Nós somos 
excludentes? Absolutamente.33 

 

A entrevista, concedida em 2006, voltou, mais de seis anos depois, a tomar as redes 

sociaison-line, quando Robin Lewis retomou o caso em recente entrevista ao Business 

Insider, a qual obteve mais de 600 mil visualizações (figura 54). 

 
Figura 54 – Reportagem na Business Insider. 

 
Fonte: Business Insider, 2013. 

 

Em seguida, uma onda de protestos na porta das lojas Abercrombie, nos Estados 

Unidos,se iniciaram, repercutindo também no Brasil. Participantes das redes sociais on-line 

começaram a se manifestar frente aos recentes movimentos e publicações do CEO (figuras 55 

e 56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33Trecho da reportagem analisada do portal G1, Época Negócios, 11 de maio de 2013. 
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Figura 55 – Manifesto (1) contra Abercrombie. 

 
Fonte: Facebook AnonymousBrasil, 2013. 

 

Figura 56 – Manifesto (2) de contra Abercrombie. 

 
Fonte:  Facebook Farofa Fina, 2013. 

 

Assim, a marca viu-se obrigada a se manifestar nas redes sociais on-line. No 

Facebook, o CEO da marca, Mike Jeffries, publica sua Nota de Esclarecimento no dia 15 de 

maio de 2013, dias depois de o assunto ter tomado as redes, gerando 1.200 compartilhamentos 

e mais de 3,7 mil comentários (figura 57). 
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Figura 57 – Nota de Esclarecimento de Michael Jeffries (CEO Abercrombie). 
 

 
Fonte: Facebook Abercrombie, 2013. 

 

A indignação não se limitou ao público feminino acima do peso ou às páginas do 

Facebook. O americano de Los Angeles, Greg Karber, iniciou uma campanha para que peças 

da marca fossem doadas para moradores de rua dos Estados Unidos. No Brasil, o estudante de 

design de produto Isaias Zatz distribuiu as primeiras peças na região dos Campos Elísios, 

Santa Cecília, na capital paulista. 

Depois dos manifestos nas redes sociais on-line, observamos também a repercussão 

na mídia pela reportagem da Revista Época, do grupo Globo, reproduzida pelo Portal G1.Com 

essa reportagem publicada, iniciamos nossa análise deste caso (figura 58). 
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Figura 58 – Reportagem analisada Abercrombie. 

 
Fonte: Época Negócios, Portal G1, 2013. 

 

Todos os comentários contidos após publicação da reportagem foram separados, 

tendo como número absoluto o total de 40 comentários (100%), sendo 38 (95%) durante o 

período selecionado (tabela 37 e gráfico 12). 

 

Tabela 37 – Dias X quantidade de comentários analisados - Abercrombie 
Data 11/05/2013 12/05/2013 13/05/2015 14/05/2015 15/05/2013 16/05/2013 17/05/2013 18/05/2015 

Com. 31 5 1 1 ------ ------ ------ ------- 

% 81,5% 13,1% 2,6 2,6 ------ ------ ------ ------ 

Fonte: A autora, 2015. 
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Gráfico 15 – Frequência dos comentários – Abercrombie.

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

É possível observar a concentração de comentários nos três primeiros dias, 

reafirmando, mais uma vez, como nos outros dois casos anteriores, a participação acentuada 

nos primeiros dias após publicação (gráfico 16). 

 
Gráfico 16 – Volume dos comentários – Abercrombie. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Do total de 38 comentários analisados, o anonimato do “consumidor comentarista” 

foi respeitado como nos casos anteriores. 

Os dados descritos a seguir refletem os 38 (100%) comentários analisados no Portal 

G1 em subcategorias, sendo Críticas Depreciativas (26,3%), Críticas Construtivas (13,1%), 

Ação Social Favorável (0%), Ação Social Contrária (13,1%), Igualitárias (10,5%), 

Gráfico 15 – Frequência dos comentários – Abercrombie.
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Comparativa Igualitária (0%), Contrária (15,7%), Comparativa Contrária (5,2%) e Embasada 

(0%), o que totaliza 83,9% dos comentários analisados, restando pouco mais de 16% que 

foram excluídos por se tratarem de comentários materializados em forma de emotions e 

outros. Número este menor que nos casos anteriores. 

Assim como nos dois últimos casos, debruçamo-nos aos 38 comentários a serem 

analisados, tendo como foco a categoria “a fala do consumidor on-line referente à marca” 

e as subcategorias a seguir: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca, visão 

negativa em relação a organização/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação a organização/marca); 

 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável a organização/marca); 

 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária à organização/marca). 

Dos 38 comentários analisados sob a categoria e subcategorias descritas acima, 

obtivemos o seguinte resultado (tabela 38): 

 
Tabela 38– Comentários/porcentagem por subcategorias – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

As críticas depreciativas correspondem a mais de 26% dos comentários analisados 

voltadas ao próprio CEO ou à marca, tendo palavras ou expressões que materializam a 

opinion sharing tais como: cafona, babaca, ridículo, escroto, feio, preconceituoso, nazista, 

ente outras, conforme tabela 39: 

 
Tabela 39– Categorização/Crítica deprecitiva – Abercrombie 

Críticas depreciativas 26,3% 
Críticas construtivas 13,1 
Ação social favorável 0% 
Ação social contrária 13,1% 

Total de comentários 38 100% 
Críticas depreciativas 10 26,3% 
Idiota 
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Fonte: A autora, 2015. 
 

As opiniões selecionadas para análise referem-se diretamente ao CEO, tais como: 

“Babaca é um ótimo significado para este ser lixo (sic)”, “Felizmente não é uma marca mto 

desejada, está mais associada a um público sem estilo e personalidade. A começar pelo CEO 

coberto de botox, mais cafona impossível (sic)”, “Penso que logo suas vendas estarão tão 

magras que eles irão implorar atenção dos gordinhos. Ideia muito idiota de marketing, 

escrota. eu hem (sic)”. 

Essa visão também é descrita em outras publicações na rede onde o marketing, as 

estratégias da marca e o bullying são temáticas exploradas. As publicações diversas que 

emergem com a conversação, deixam claro o “surgimento de contextos de interpretação 

diferentes, por conta da heterofilia da rede participante da conversação” (RECUERO, 2014, 

p.122). 

Parece ironia, mas, no site oficial da marca, há a divulgação de um vídeo sobre o 

incentivo à diversidade e inclusão. 

Há, igualmente, quem julgue a atitude da marca assertiva, já que as “críticas 

construtivas” chegam a 13% dos comentários analisados, conforme tabela 40: 

 

Tabela 40– Categorização/Crítica construtiva – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Mesmo com o olhar positivo refletido em alguns comentários, pode-se perceber que 

a visão contrária à marca e à sua estratégia levou aos comentários que nos remetem a outra 

subcategoria, a “Ação social contrária”, ou seja, comentários concebidos ao uso de palavras 

ou expressões que indicam uma ação social contrária à marca por parte do consumidor: “Qual 

Escroto: CEO e marca 
Excludentes 
Imbecil 
Preconceituoso 
Sem ética 
Babaca 
Cafona 
Nazista 

Total de comentários 38 100% 
Críticas construtivas 5 13,1% 
Apenas uma questão de definição de público alvo 
Eu até concordo com eles 
Esse cara é um gênio! 
Simplesmente amo essa marca 
É uma estratégia de mercado 
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a diferença do preconceito desse sujeito, para o preconceito que os homossexuais sofrem?? 

vamos todos mandar mensagens de repudio a atitude desse verme! 

http://www.abercrombiebrasil.com.br/contacts/ (sic)”, “Se eu fosse concorrente dele, 

compraria centenas de camisas da marca e doaria para aidéticos”, “É direito dele querer 

atender ou não tais pessoas. Afinal, a loja é dele. Não há lei que interfira em seu patrimônio 

nesse caso. É revoltante, mas fazer o que, né? O jeito é não comprar por consideração aos 

gordinhos (levando em conta que G/GG nem sempre são para gordinhos, podem ser também 

para pessoas altas) (sic)”. 

Essas ações contrárias ou intenções, como em outros casos, vão desde o boicote, até 

mesmo a uma ação processual, conforme indicam as palavras ou expressões selecionadas em 

nossa análise, segundo a tabela 41: 

 

Tabela 41 – Categorização/Ação social contrária – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Nos outros casos analisados, observamos os boicotes, ou ao menos as intenções de 

boicote com relação à marca. Esses boicotes se restringiram aos econômicos (consumidores 

deixam de comprar um produto ou serviço por não concordarem com variáveis econômicas 

individuais ou de mercado), de minorias (ações conduzidas por um grupo minoritário em 

relação à sociedade ou demais consumidores, que tem objetivos peculiares e circunstanciais 

quando comparado com a maioria, ou, ainda, em favor de grupos que estão em situação de 

vulnerabilidade) e relacional (deixa de comprar de uma empresa quando uma relação entre as 

partes não é considerada adequada pelo consumidor), conceitos atribuídos por Koku (2011) e 

Cruz (2014). 

Nenhum comentário que pudesse ser selecionado e analisado na subcategoria “Ação 

social favorável à marca” foi identificado. 

Depois disso, passamos para outra parte de nossa análise, tendo como foco a 

categoria “a fala do consumidor on-line referente ao conteúdo da reportagem exibida”, 

seguindo as subcategorias descritas:  

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

Total de comentários 38 100% 
Ação social contrária 5 13,1% 
Merecia um processo essa empresa 
Campanha para deixar de usar essa marca 
O jeito é não comprar 
A partir de hoje não usarei mais essa marca 
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 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou citando outros casos); 

 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado). 

Dos 38 comentários analisados, separamo-los em subcategorias, chegando aos dados 

contidos na tabela 42:  

 

Tabela 42 – Comentários/porcentagem por subcategorias – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

O olhar negativo referente ao conteúdo da reportagem, ou seja, a subcategoria 

“Contrária” sobressai em relação às outras com mais de 15% dos comentários analisados, 

conforme tabela 43: 

 
Tabela 43 – Categorias/Contrária – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Vejamos: “Coitado desse senhor. A estratégia dele é para a falência. Não há 

desculpas. Lembrarei para sempre o nome, para nunca comprar coisa alguma que ele 

ofereça. Mané!!!! (sic)”, “Você se torna totalmente comum. Você não exclui ninguém, mas 

você também não empolga ninguém" Interessante ouvir isso de uma grife que só fabrica 

camisetas lisas com "Abercrombie & Fitch" estampado. E jura tem sido mal interpretado. 

Superempolgante!(sic)”. Em concordância com comentários como esses, dentro da 

subcategoria “comparativa contrária”, não utilizando qualquer tabela, identificamos apenas 

5% do comentários analisados selecionados por palavras ou expressões como: “Acho digno” e 

“Concordo”. 

Igualitária 10,5 
Contrária 15,7 
Embasada 0% 
Comparativa igualitária 0% 
Comparativa contrária 5,2 

Total de comentários 38 100% 
Contrária 6 15,7% 
Seu comunicado é uma forma inteligente de não ganhar dinheiro... 
Não há desculpas 
Mal interpretado? 
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Outros comentários se mostram bem excludentes, igualando-se à posição do CEO, 

vista no conteúdo da reportagem. Esses comentários utilizam palavras ou expressões descritas 

na tabela 44: 

 

Tabela 44 – Categorias/Igualitária – Abercrombie 
 

Fonte: A autora, 2016. 
 

Como afirma Lewis, autor do livro The New Rule so Retail (As Novas Regras do 

Varejo, em tradução livre, lançado em 2014 no Brasil), o CEO não quer pessoas gordas nem 

feiascomprando em suas lojas, mas se observa que alguns consumidores também não, como 

em comentário selecionado em nossa análise: “A marca é dele e o mesmo faz o que quer, se 

eu tivesse uma loja de roupas também não gostaria que gordos e pessoas feias usassem, 

incluiria ainda pobres, muçulmanos e evangélicos!(sic)”. 

Evidenciam-se mais uma vez o “micro-poder” e a opinião do público nessa rede, 

onde o indivíduo se expõe e materializa suas opiniões. Nas redes socais on-line, vivemos na 

dicotomia entre público e privado, aberto ou fechado, visível ou invisível, anônimo ou 

notável, expressando ideias e ideais e, ao mesmo tempo, sendo julgados por todos na rede. 

Para Thompson (2008), público significa aberto ou acessível ao público para que todos vejam 

ou ouçam, sendo o privado o contrário. 

A subcategoria “Embasada” não foi identificada em qualquer dos comentários 

analisados. 

A polêmica, referente aos depoimentos do CEO, continuaram a estampar as redes em 

revistas on-line,blogs e Facebook, propagando o conteúdo, já que muitos compartilharam e 

ainda compartilham a polêmica levantada (figuras 59 a 61). 

 

 

 

 

 

 

Total de comentários 38 100% 
Igualitária 4 10,5% 
Concordo em não usarem 
Qual é o problema em não querer gordos? 
Não há nada de extraordinário na situação 
Aprovado 



211 
 

Figura 59 – Polêmica (1) Abercrombie. 

 
Fonte: Revista Veja on-line, 2013. 

 

Figura 60 – Polêmica (2) Abercrombie. 

 
Fonte: BLOG Bluesbus, 2013. 
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Figura 61 – Polêmica (3) Abercrombie. 

 
Fonte: DasMarias Blog, 2013. 

 

Como segunda parte de nossa análise referente à reportagem publicada sobre a marca 

Abercrombie, analisamos se houve alguma participação da marca no boca a boca on-line 

produzido após publicação da reportagem.  Para isso, utilizamos categorias e subcategorias, 

descritas a seguir, que pudessem identificar nos comentários após a publicação se há a 

participação da marca neste ‘bate-papo’. 

A) A manifestação da marca referente à reportagem/post publicado 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

 Exclusão do conteúdo postado; 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor 

 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

Após categorização dos comentários, não se observou qualquer manifesto da marca, 

seja pelo conteúdo da publicação da reportagem, seja pela fala de um consumidor, seguindo 

as categorias e subcategorias descritas acima. 

Toda a indignação nas redes sociais on-line e as reportagens veiculadas levaram o 

CEO da marca, Mike Jeffries, a se posicionar no Facebook da Abercrombie no dia 15 de maio 

de 2013. Em Nota de Esclarecimento, o CEO deixa claro que sua entrevista foi retirada de um 

contexto, gerando uma interpretação incorreta. Em seu texto, afirma que a marca é 
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comprometida com a diversidade e a inclusão, além de se posicionar contra qualquer tipo de 

discriminação, assédio moral, caracterizações depreciativas ou outros comportamentos 

antissociais baseados na raça, sexo, tipo de corpo ou outras características individuais. 

Após publicação da Nota na página oficial da marca, iniciou-se a conversação e, com 

esse material, nossa análise, agora dos comentários extraídos do Facebook da marca. 

Todos os comentários contidos após postagem da Nota de Esclarecimento foram 

separados, tendo como número absoluto o total de 3.700 comentários (100%), sendo 3.667 

(99%) durante o período selecionado (tabela 45 e gráfico 17).  

 
Tabela 45 – Dias X quantidade de comentários analisados - Abercrombie 
Data 15/05/2013 16/05/2013 17/05/2015 18/05/2015 19/05/2013 20/05/2013 21/05/2013 22/05/2015 

Com. 1188 1127 610 332 179 103 68 60 

% 32,7% 30,7% 16,6% 9% 4,8% 2,8% 1,8% 1,6% 

Fonte: A autora, 2015. 
 

 

Gráfico 17 – Frequência dos comentários – Abercrombie.

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

No gráfico 17, observa-se a frequência dos comentários nos dois primeiros dias, 

tendo nos últimos dias uma quantidade inferior, o que demonstra uma participação reduzida 

por meio dos comentários. É possível, também, no gráfico 185, observar a concentração de 

comentários nos dois primeiros dias, tendo os dois últimos dias uma quantidade inferior de 

comentários, mas regular. 

Gráfico 17 – Frequência dos comentários – Abercrombie.
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Gráfico 18 – Volume dos comentários – Abercrombie. 

 
Fonte: A autora, 2015. 

 

Os dados descritos a seguir refletem os 3.667 (100%) comentários analisados, desta 

vez no Facebook, em subcategorias, sendo Críticas Depreciativas (9,6%), Críticas 

Construtivas (1%), Ação Social Favorável (0%), Ação Social Contrária (8%), Igualitárias 

(5,9%), Comparativa Igualitária (3,3%), Contrária (46,6%), Comparativa Contrária (5,1%) e 

Embasada (0,5%), o que totaliza 80% dos comentários analisados, restando 20% que foram 

excluídos por se tratarem de comentários materializados em forma de emotions e outros. 

Número este menor que nos casos anteriores. 

Como na análise dos comentários extraídos após a reportagem, focamos na 

categorização dos comentários, respeitando o tema “a fala do consumidor on-line referente 

à marca”, mas, desta vez, tendo o Facebook e os comentários extraídos dele. Vale lembrar 

que, em nossa análise, não os interessou identificar o comentarista, cujo anonimato foi 

respeitado como nos dois casos anteriores. 

Para a continuação da análise utilizamos as subcategorias a seguir descritas: 

 Críticas depreciativas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de diminuição em relação à organização/marca, visão 

negativa em relação à organização/marca); 

 Críticas construtivas (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a um sentimento de construção, colaboração, visão positiva em 

relação à organização/marca); 

 Ação social favorável (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social favorável à organização/marca); 
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 Ação social contrária (comentários concebidos ao uso de palavras ou expressões que 

remetem o consumidor a uma ação social contrária à organização/marca). 

Assim, extraímos do Facebook os 3.667 comentários e os separamos segundo as 

subcategorias já listadas acima obtendo o resultado da tabela 46: 

 
Tabela 46 – Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Abercrombie 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Como na análise referente aos comentários após publicação da reportagem, os 

comentários extraídos no Facebook refletem um olhar negativo em relação à marca com mais 

de 9% dos comentários pertencentes à subcategoria “críticas depreciativas”, enquanto apenas 

1% refere-se às “críticas construtivas”. A presença de uma ação social contrária à marca 

também assume uma posição de destaque chegando aos 8% do total de comentários 

analisados (tabela 47): 

 
Tabela 47 – Categorias/Críticas depreciativas (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Na tabela 47, podem-se observar algumas palavras e expressões selecionadas na 

subcategoria “críticas depreciativas” que se repetem quando analisamos essa mesma 

subcategoria após publicação da reportagem. A diferença é que há tantos comentários 

referentes ao CEO quanto à marca, mas os comentários destinados à marca são mais 

expressivosdo que os referentes ao CEO, ou seja, comentários mais longos que, muitas vezes, 

se complementam com outras temáticas que passam pelo assédio moral, preconceito, 

Críticas depreciativas 9,6% 
Críticas construtivas 1% 
Ação social favorável 0% 
Ação social contrária 8% 

Total de comentários 3667 100% 
Críticas depreciativas 355 9,6% 
Marca horrível 
Marca discriminatória 
Marca e CEO fracos 
Marca não me representa 
Marca de m* 
Bando de incompetentes 
Nojento 
Idiotas 
Racistas 
Preconceituosos 
Insensível 
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homofobia, entre outros. Os comentários referentes à marca podem ser exemplificados com 

comentários tais como: “O principal problema é que a A&F é CONHECIDA como 

discriminatória e não é a PRIMEIRA vez que a AF aparece nas manchetes por causa de 

discriminação. Marca idiota!! (sic)”, “A&F é uma marca ‘aspiracional’ que agora está 

engasgando com o próprio vômito (sic)”, “Como pode uma marca que opera a nível mundial, 

ter sido tão estúpida? Inacreditável! Tanto a respeito de Responsabilidade Social 

Corporativa! E as condições de trabalho nos fornecedores nos países como Bangladesh? E 

as substâncias carcinogênicas e tóxicas encontradas nos produtos da A&F na 

Alemanha?(sic)”, “Essa marca só representa mercadorias caras abastecendo ignorância e a 

falsa ideia de ‘popularidade’ na geração de hoje, se você realmente quer ser uma empresa 

“socialmente responsável (sic)”, você tem que atender a todos os tipos de consumidores. Não 

os separe como num sistema de castas (sic)”. Sua empresa é demoníaca, promove uma 

cultura não-cristã, é odiosa, superficial e racista. Lidemm com isso (sic)”. Já os comentários 

referentes aos CEO são mais breves:“Seu idiota estúpido! (sic)”, “Seu CEO é um idiota, que 

vergonha!(sic)”, “Mentiroso(sic)”. 

Em alguns comentários referentes à marca e ao CEO, observa-se também um olhar 

sobre os responsáveis pela comunicação da marca: “Isso não é apenas vender para um 

público-alvo. Isso é RP RUIM (sic)”, “Eu me pergunto se os coitados da equipe de mídias 

sociais da A&F são recebem hora-extra para limpar a bagunça do RP do Mike no FB. E eu 

me pergunto – já que eles não estão à vista – se eles são lindos também. E eu me pergunto se 

essa é sentença de morte da empresa que eu ouço vagamente à distância. Hmmm. Que equipe 

é essa?(sic)”, “Mike, já que nós dois somos pessoas extremamente ocupadas (eu sou 

advogado e pai tentando criar filhos emocionalmente saudáveis e, claro, você é um CEO 

equivocado aparentemente dobrado em uma só tacada destruindo a marca A&F junto com o 

bem-estar emocional de adolescentes em todo o mundo), vou fazer isto curto e suave. 

Renuncie. Faça isso imediatamente. Você, obviamente, tem uma equipe de ‘consertadores’ 

enviando desculpas falsas como a descrita acima em sua página do Facebook. E demita eles 

antes de sair. Ninguém está comprando sua mudança. Você expos o que você realmente é, um 

ser humano patético. Procure algum aconselhamento para lidar com todas as suas questões 

não resolvidas e passe o resto de seus dias pedindo desculpas a todos aqueles que você feriu 

com seus comentários impensados(sic)”. 

As críticas construtivas também apareceram nesta análise, mas em número bem 

inferior, chegando à casa de 1% dos comentários analisados (tabela 48). 
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Tabela 48– Categorias/Críticas construtivas (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Nessa categoria, os comentários se referem exclusivamente à marca e não ao CEO, 

tais como: “A A & F de fato não discrimina”, “Adoro A&F”, “Marca responsável, tenta 

dizer a verdade”. 

Junto às críticas construtivas e depreciativas, outra subcategoria que mereceu 

destaque nesta parte da análise foi a “Ação social contrária”, ou seja, comentários concebidos 

ao uso de palavras ou expressões que remetem o consumidor a uma ação social contrária à 

marca. Com 8% dos comentários selecionados destinados a essa subcategoria, totalizando 297 

comentários, as ações vão desde a recusa pela compra até a convocação para outros 

movimentos como vistos na tabela 49: 

 

Tabela 49– Categorias/Ação social contrária (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Essas palavras e expressões foram vistas em inúmeros comentários como nos 

descritos a seguir: “Eu NUNCA, NUNCA vou comprar sua marca. Eu acho sua estratégia de 

marketing muito ofensiva (sic)”, “Todos, comprem camisas da A&F dos brechós e doem aos 

desabrigados!Eu acabei de dar um monte de roupas da A&F para um abrigo (sic)”, “Eu 

comprei todas essas roupas num bazar de caridade e num brechó que apoia vítimas da AIDS 

(sic)”, “Agora eu estou trabalhando em alterar roupas da A&F para o meu corpo tamanho 

18, então, eu vou tirar fotos e colocá-los na internet (sic)”, “Me livrei de todas as minhas 

roupas da A&F doando todas para caridade – é triste mas aposto que até os sem-teto são 

Total de comentários 3667 100% 
Crítica construtiva 39 1% 
Amo essa marca 
Marca legal 
Marca responsável sim 
Marca não discriminatória 
Marca favorita 

Total de comentários 3667 100% 
Ação social contrária 297 8% 
Boicote à marca 
Não compre 
Não use 
Doe aos sem teto 
‘Descurta’ a página 
Compartilhe as ações 
#FitchOsSemTeto 
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orgulhosos demais pra usar essa marca desvalorizada (sic)”, “Sabe o que seria engraçado, 

se eu não fosse pobre e velho? Comprar algumas roupas maiores que eles tenham, me 

espremer dentro delas e ir pra frente das lojas deles (cantando) Cara gordo usando camiseta 

pequena... (sic)”, “Eu limpo meus banheiros e o chão com minhas camisetas da A&F (sic)”, 

“Eu vou doar todas as outras que eu tenho para os sem-teto. Estou falando para todos os 

meus amigos gordos para ir rodar na sua loja ao dia todo (sic)”, “Change.org lançou uma 

petição para forçar a A&F a fazer roupas XL para mulheres (sic)”, “Quando milhares e 

milhares de pessoas decidirem fazer o que estão dizendo e pararem de comprar la, isso vai 

atingi-lo. Eu garanto (sic)”. 

Esses “boicotes” passam pelo boicote econômico (quando observamos nos 

comentários a relação com os custos das peças), boicote de minorias (quando em comentários 

está clara a exclusão por estar acima do peso), boicote social (pela marca estar em desacordo 

com as práticas em relação aos funcionários) e, por fim, o boicote relacional (um ato de 

punição à empresa quando não há uma relação adequada entre as partes). Para Cruz (2013), 

tanto o boicote relacional quanto o social, surgem de motivações ideológicas.  

 

No Boicote Social as motivações podem envolver questões de ética e moral 
para o consumidor (corrupção, desvio de verbas, trabalho escravo ou 
infantil) ou também a reflexão do consumidor sobre questões relacionadas às 
responsabilidades e deveres de uma empresa na sociedade. Já o Boicote 
Relacional, ao apresentar características como ativismo (no backlash como 
forma de influenciar terceiros), engajamento, sentimentos de desrespeito da 
empresa com o consumidor e união de consumidores por terem as mesmas 
experiências acaba por destacar, nestes exemplos, características 
psicossociais do consumidor. (CRUZ, 2013, p. 15) 

 

Essas ações contrárias à marca repercutiram nos Estados Unidos e no Brasil, 

precisamente em São Paulo, na região de Campos Elíseos. A iniciativa, batizada de 

“Abercrombie Popular”, foi lançada uma semana antes do boca a boca on-line no Facbeook 

pelo estudante de design Isaías Zatz. Para Castells (2013), as imagens veiculadas no 

“ciberespaço” se espalham velozmente, fazendo dos movimentos locais também globais ao 

mesmo tempo. 

 

Minha pretensão inicial era questionar essa visão excludente e totalmente 
superficial, de pessoas que são avaliadas somente pela sua aparência, e do 
status social que a Abercrombie & Fitch tenta criar em torno de sua marca, 
que obviamente é ilusório, puro marketing. A partir disso, comecei a buscar 
doações de roupas dessa marca, e muitas pessoas que assim como eu 
questionavam o posicionamento da marca começaram a doar as roupas, já 
que elas não usavam. Após isso, peguei todas as roupas e fui atrás de pessoas 
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que precisavam justamente de roupas, que não tinham qualquer visão desse 
"status" da marca e que nem ligavam para isso.34  

 

O designer, Isaías Zatz, criou uma página no Facebook, onde compartilhou 

informações referentes à marca e ações contrárias a ela. Na página há o seguinte texto: 

“Iniciativa que surgiu após o posicionamento nojento e mais que tudo ridículo do CEO da 

Abercrombie Mike Jeffries: ‘Toda escola tem os adolescentes legais e populares, e os que não 

são tanto assim. E, sinceramente, nós somos destes que queremos os bonitos, ‘cool’, que tem 

uma boa atitude e muitos amigos. Muita gente não serve em nossas roupas e não devem 

servir. Somos exclusivos? Com certeza!’ Aceito doações de todo tipo relacionado com a 

marca ‘Abercrombie e Fitch’, gostaria de continuar esta campanha. Os modelos fotografados 

são moradores de rua e aceitaram participar desta campanha (figura 60). As camisetas foram 

doadas. Diga não a esta marca!”. 

 
Figura 62 – Moradores de rua – Abercrombie. 

 
Fonte: Facebook Abercrombie Popular, 2013. 

 

As camisetas eram doadas e as fotos dos moradores de rua com as camisetas 

paravam na rede social on-line criada por Zatz. A iniciativa teve repercussão e, segundo o 

designer, atingiu mais de 5 mil pessoas no Brasil e no exterior em países como Portugal, 

França e Inglaterra. Segundo ele, “a troca de opiniões e o debate gerado na rede foram 

importantíssimos para que pudesse analisar a metodologia da iniciativa e verificar se a 

                                                 
34Isaías Zatz em entrevista focalizada por e-mail e concedida à autora do trabalho no dia 24 de novembro de 

2015. 
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iniciativa poderia realmente atingir a marca e questionar o posicionamento em questão”35 

(figura 63). 

 
Figura 63 – Facebook Abercrombie Popular. 

 
Fonte: Facebook Abercrombie Popular, 2013. 

 

Alguns dias depois do movimento brasileiro, o norte-americano Greg Karber lançou 

no Youtube o vídeo #FitchTheHomeless. O vídeo de Karber termina com uma convocação 

para que novos internautas façam o mesmo e postem os resultados nas redes sociais. “Juntos, 

podemos fazer da Abercrombie & Fitch a marca número um entre moradores de rua”36. No 

final de 2015, o vídeo já contabilizava mais de 8 milhões de visualizações e mais de 79 mil 

curtidas (figura 64). 

 
Figura 64– Vídeo Campanha Abercrombie #FitchTheHomeless. 

 
Fonte: #FichtTheHomeless, Youtube, 2015. 

                                                 
35Ibidem, p. 63. 
36Trecho da entrevista retirada da reportagem da Revista EXAME. 
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A “polêmica Abercrombie” também atingiu celebridades como a atriz Kirstie Alley; 

em entrevista publicada pelo portal de notícias Terra, a atriz afirma que não irá mais usar a 

marca. Além dela, a cantora Miley Cyrus prometeu queimar sua coleção de roupas da marca.  

 

Ele diz que roupas Abercrombie são para pessoas que são legais, lindas e 
magras e blá, blá, blá. Isso me faz decidir que mesmo se eu fosse magra 
e tivesse todos os pré requisitos nunca compraria mais nada na Abercrombie. 
Tenho dois filhos jovens que poderiam usar essas roupas, mas jamais 
deixaria que eles comprassem em uma loja que alimenta uma política 
preconceituosa.37 

 

Como protesto, no dia 19 de maio de 2013, a blogueira “Jes”, dona do site “The 

Militant Baker”, recriou uma série de anúncios da marca Abercrombie, mas sendo ela a 

modelo das peças publicitárias. Nas peças, é possível ver, além da blogueira, um modelo com 

características físicas semelhantes às definidas pela marca como padrão para suas campanhas 

publicitárias. Nas peças também há uma clara alusão às declarações do CEO por meio da 

frase: “Atrativa e Gorda” (figura 65).  

 
Figura 65 – Campanha Attractive & Fat. 

 
Fonte: Blog The Militant Baker, 2013. 

 

Junto com as imagens, a blogueira postou uma carta aberta a Jeffries reafirmando 

muitos dos comentários extraídos de nossa análise.  

 
A única coisa que você fez através de seus comentários (sobre ser magra, 
bonita e única que oferece XL e XXL em suas lojas para homens) é reforçar 
o conceito banal que as mulheres gordas são fracassos sociais, sem valor, e 
indesejável. Seu pedido de desculpas não muda isso. Bem, na verdade, isso 

                                                 
37Trecho de entrevista retirada da matéria “Artistas fazem boicote contra grife acusada de discriminiação”, Porta 

Terra, publicada em 13 de junho de 2013. 



222 
 

não é tudo que você tem feito. Você também criou uma oportunidade 
incrível para a mudança social38 (themilitantbaker.com, tradução nossa, on-
line). 

 

No final da carta, Jes afirma que, apesar de a empresa não fazer roupas femininas no 

tamanho XG e XXG, uma camiseta G serve em mulheres com manequim 22 nos Estados 

Unidos (tamanho 50 no Brasil), e complementa dizendo que, se ele quiser, poderá resolver 

esse problema (em tom irônico). 

No período de suas polêmicas na rede (maio de 2013), a visibilidade da marca já se 

mostrava em baixa, conforme gráfico 16 disponibilizado pela YouGovBrandIndex.39 

 

Gráfico 19 – Visibilidade da marca Abercrombie (abril a maio de 2013). 

 
Fonte: YouGovBrandIndex, 2013. 

 

Em nossa análise, nenhuma ação favorável foi observada que pudesse gerar 

percentual. 

Em outra parte de nossa análise, tendo como foco a categoria “a fala do consumidor 

on-line referente ao conteúdo do post”, avencamos as seguintes subcategorias:  

 Igualitária (palavras ou expressões em concordância com o conteúdo publicado); 

 Contrária (palavras ou expressões em discordância do conteúdo publicado); 

 Embasada (comentários com base em especialistas ou citando outros casos); 

                                                 
38 The only thing you've done through your comments (about thin being beautiful and only offering XL and XXL 

in your stores for men) is reinforce the unoriginal concept that fat women are social failures, valueless, and 
undesirable. Your apology doesn't change this. Well, actually, that's not all you have done. You have also 
created an incredible opportunity for social change. 

39BrandIndex da YouGov (empresa americana de monitoramnto) é uma medida diária de percepção da marca 
entre o público, muitas marcas de rastreamento em vários setores ao mesmo tempo. 
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 Comparativa igualitária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em concordância com o conteúdo publicado); 

 Comparativa contrária (comentários com base em relatos de outros consumidores do 

grupo em discordância do conteúdo publicado). 

Dos 3.667 comentários analisados, separamos em subcategorias, chegando aos dados 

contidos na tabela 50:  

 

Tabela 50– Comentários/porcentagem por subcategorias (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Começamos explorando o olhar negativo referente ao conteúdo da postagem, ou seja, 

a subcategoria “Contrária”, que sobressai em relação às outras com mais de 46% dos 

comentários analisados, conforme tabela 51: 

 

Tabela 51– Categorias/Contrária (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora 2015. 
 

Muitos comentários contrários á postagem do CEO parecem ter sido apagados, pois 

há outros comentários que nos remetem a essa observação tais como: “Eu atingi eles... eles 

escondem meus comentários, eles são covardes e temem críticas haha”(sic), “Vão em frente e 

continuem apagando meus comentários (sic)”, “Estão apagando porque, é o medooooo!! 

(sic)”. Juntamente com as reclamações sobre os comentários que podem ter sido apagados, 

encontramos muitos comentários contrários à publicação ou “retratação” do CEO, 

completamente descrentes do conteúdo publicado, tais como: “Eu não acredito nessa 

besteira. Esse comentário não é apropriado ou inclusivo em nenhum contexto (sic)”, “Eu 

simplesmente não posso imaginar qualquer contexto em que as coisas que ele disse possa ser 

Igualitária 5,9% 
Contrária 46,6% 
Embasada 0,5% 
Comparativa igualitária 3,3% 
Comparativa contrária 5,1% 

Total de comentários 3667 100% 
Contrária 1710 46,6% 
Pedido de desculpas errado 
Texto ofensivo 
Não acredito nestas desculpas 
Desculpas fajutas 
Desculpas ridículas 
Palavras mentirosas 



224 
 

apropriadas (supondo que a citação que li era correta). O que foi dito foi cruel, odioso, 

superficial, e simplesmente ofensivo. Eu acho que esse ‘pedido de desculpas’ seria muito 

mais sincero, se você realmente se desculpasse por ter dito algo ofensivo, não pela forma 

como o interpretamos...(sic)”, “Mike, sua declaração foi tirada de contexto? Eu deveria estar 

interessado em ler a entrevista na íntegra. Você postaria isso? Pessoalmente, eu acho que 

sua “nota” é uma tentativa fraca de controlar os danos feitos pela sua declaração negativa 

que afetou sua empresa como resultado de sua ignorância (sic)”, “Você não pode amenizar 

esse comentário, não importa o quanto você tente. Não há como ‘tirar fora de contexto’, que 

é isso! (sic)”, “Seu comentário ‘ressucitado’ de 7 anos atrás agora está te causando 

problemas. Você não pode voltar atrás no que disse. Estas foram SUAS palavras. Foram 

ofensivas, mesquinhas e maldosas, elas foram um GRANDE ERRO seu. Se eu fosse você, eu 

provavelmente ficaria preocupado com as reações também. As ações estão caindo? (sic)”, 

“Eu nunca vou comprar para as minhas crianças nada da sua loja. Eu gostaria que ele 

aprendesse a amar as pessoas independente de como elas parecem. Minha esperança é que 

suas declarações seja devastadora para sua empresa. Eu tenho pena de você (sic)”. 

A ação de ‘apagar’ os comentários nos remete ao panóptico do Focualt (2008) no 

qual os vigias são invisíveis aos olhos dos sujeitos, aqui sujeitos participativos no site de redes 

sociais pela materialização dos comentários. Vale lembrar que, se o indivíduo está falando 

sobre um assunto, a maneira como ele se refere ao assunto representa a identidade que 

escolheu mostrar, já que possui a liberdade para tal. Há que se preparar para a contrapartida. 

Isso vale também para o consumidor tanto quanto para a marca. 

No que se refere à subcategoria “Comparativa contrária” (comentários com base em 

relatos de outros consumidores do grupo em discordância do conteúdo publicado), temos um 

pouco mais de 5% do total dos comentários analisados, conforme tabela 52, separados por 

palavras inicias que referenciam comentários de outros membros do grupo contrário ao 

conteúdo do post veiculado pelo CEO: “Certo. Porque nós vamos acreditar totalmente nele 

agora. Sarcasmo com certeza (sic)”, “Certo, concordo. Então talvez ele precise se 

reformular, e começar a entender que no mundo real, as pessoas têm todos os tamanhos e 

formas. E francamente, ele é o CEO de mais uma marca supervalorizada e superestimada 

que não deve conhecer uma pessoa real se a vir (sic)”. 
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Tabela 52 – Categorias/Comparativa contrária (Facebook) – Abercrombie 
 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Mesmo com quase a metade dos comentários contrários à declaração, há um número 

de comentários favoráveis ao conteúdo postado por Mike Jeffries, muitos deles alegando 

compreender a postura da empresa e também do CEO, como visto na tabela e nas descrições 

de trechos dos comentários subcategorizados como “igualitários”, conforme tabela 53: 

 
Tabela 53– Categorias/Igualitária (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Alguns destes trechos deixam claras as posturas favoráveis à marca e ao CEO, 

fazendo valer de que as palavras são “velhas” e retiradas do contexto da entrevista dada em 

2006, não merecendo destaque. Podemos exemplificar com os trechos a seguir: “As pessoas 

podem, por favor, esquecer essas declarações. Elas são incrivelmente velhas. Por que elas 

foram ressuscitadas à toa da internet? Então algum jornalista patético precisava de uma 

estória e decidiu pegar declarações VELHAS e colocar palavras na boca do Mike? A A&F é 

a favor da diversidade e inclusão (sic)”, “Não é preciso desculpas; concordo como que foi 

feito. Isso é um problema sério nos Estados Unidos? Não há lojas suficientes para as pessoas 

com excesso de peso para comprar roupas? Sério? Essa é a injustiça na América que as 

pessoas querem se concentrar? ‘escândalo’ estúpido. Continue fazendo o que você está 

fazendo! (sic)”, “Ele pode dirigir a empresa DELE da maneira como ele quiser. Se você não 

gosta, não compre (sic)”, “A única coisa que o Mike fez de errado foi se desculpar. Lojas 

plus size não vendem roupas pequenas. Ninguem parece se importar com isso (sic)”, “Essa é 

a política, correto! A&F tem como alvo um certo tipo de pessoa... Essas pessoas são magras-

atléticas. Eu realmente não me importo se as pessoas não gostam do fato de que eles não têm 

roupas para quem tem excesso de peso, as pessoas que querem usar o A&F devem perder 

Total de comentários 3667 100% 
Comparativa contrária 190 5,1% 
Concordo com você 
Certo, concordo! 
Falou tudo! 

Total de comentários 3667 100% 
Igualitária 219 5,9% 
Concordo com o CEO 
Entendo o CEO 
Aceito! 
Política correta 
Isso é mkt, aceite quem quiser 
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peso, se elas querem muito usar... ponto.  Existem lojas que vendem para as pessoas plus size 

e as pessoas magras não se queixam. Tem lojas que vendem para góticos e não vejo playboys 

ficando louco. As pessoas odeiam a A&F pelo o fato de que realmente se odeiam porque a 

A&F é apenas um grande lembrete de que eles não são saudáveis em relação aos modelos 

malhados e saudáveis da A&F. Assim, todas as pessoas que querem que a A&F faça roupas 

maiores devem procurar outra loja, porque a A&F não tem interesse em você (sic)”. 

Já na subcategoria “Comparativa Igualitária” (comentários com base em relatos de 

outros consumidores do grupo em concordância com o conteúdo publicado), observa-se uma 

troca de comentários correspondentes à visão do conteúdo publicado pelo CEO, mesmo que 

em um número pequeno (3,3%). Comentários como: “Concordo com vcs. Eu vou comprar na 

sua loja não importa o que acontecer porque eu amo seus produtos (sic)” e vários outros. 

Quando não, há a inserção de comentários até mesmo ofensivos como: “Você C***não se 

preocupa com muita coisa além da sua própria órtbita, não é senhorita (sic)” (tabela 54). 

 

Tabela 54 – Categorias/Comparativa igualitária (Facebook) – Abercrombie 

Fonte: A autora, 2015. 
 

Sem interferir em nossa análise, por não construir uma tabela, a subcategoria 

“embasada”  reflete 0,5% dos comentários com base em casos de outras marcas que possuem 

ou não a mesma política. Isso é possível observar em comentários tais como: “Você já ouviu 

falar de Lane Bryant? Eles têm roupas plus size. E ninguém reclama que eles têm. A maioria 

das marcas de renome não faz tamanhos grandes. Correto ou não? (sic)”. 

Em outra parte de nossa análise referente ao post publicado pelo CEO da marca, 

analisamos se houve alguma participação da marca nesse boca a boca on-line produzido após 

publicação.  Para isso, utilizamos categorias e subcategorias, descritas a seguir, que pudessem 

identificar, nos comentários após publicação, se há a participação da marca neste ‘bate-papo’. 

A) A manifestação da marca referente ao post publicado 

 Retratação perante o consumidor; 

 Reafirmação do conteúdo postado; 

 Exclusão do conteúdo postado; 

B) A manifestação da marca referente à voz do consumidor 

Total de comentários 3667 100% 
Comparativa igualitária 123 3,3% 
Concordo com você 
Você está certo (a) 
Boa suas palavras 
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 Comentário em concordância com a voz do consumidor; 

 Comentário contrário à voz do consumidor; 

 Comentário embasado em questões mercadológicas. 

Após categorização dos comentários, não foi observado qualquer manifesto da 

marca, seja pelo conteúdo publicado, seja pela fala de um consumidor, seguindo as categorias 

e subcategorias descritas acima. 

Definitivamente, o ano de 2013 não foi bom para a marca, vendo seus lucros caírem. 

Em setembro de 2013, várias reportagens veiculavam a queda registrada pela marca, como a 

reportagem da Revista Época Negócios40,que afirma haver apenas duas explicações para a 

queda: a primeira é a recuperação da economia americana que não havia atingido os jovens, e 

a segunda é que a fórmula de sucesso (mensagens engraçadinhas e elitismo) já se tinha 

desgastado. Em dezembro do mesmo ano, a Revista Rolling Stones publicou que o resultado 

da confusão, somado ao fato de que a empresa já não ia “bem das pernas”, é que o valor das 

ações caiu 30%. Outro ponto em destaque na reportagem é a possível saída do CEO, já que 

seu contrato teria vencimento em fevereiro de 2014. Esse fato, ao se tornar público, fez as 

ações subirem 7,3%, evidenciando que a saída de Jeffries poderia beneficiar os negócios da 

empresa. A saída, ocorrida somente em dezembro de 2014, trouxe inúmeras mudanças para a 

marca como redução de preços, novos tamanhos, liberdade para funcionários quanto á roupa 

utilizada no trabalho, além da estrutura física (não mais modelos). A empresa informou, 

também, já em 2015, que não faria mais campanhas com apelo sexual e deixaria de usar 

modelos ou salva-vidas em eventos da marca.  

Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, em resposta à saída de Mike 

Jeffries, a Abercrombie nomeou dois novos presidentes, adotou um programa de incentivos 

para gerência e introduziu mudanças no vestuário e no ambiente das lojas, como a adoção de 

uma iluminação mais brilhante e a retirada dos logos das roupas. 

Muitos comentários relativos aos três casos selecionados também foram 

categorizados como irrelevantes por saírem do foco das temáticas tanto das reportagens 

quanto dos posts publicados, ou seja, temas como o retrocesso sobre ética na publicidade, 

preconceito quanto à naturalidade, homofobia, além de referências diretas á educação, à 

presença ou ausência dos pais na vida das crianças, dietas alimentares e comentários 

materializados por símbolos (emotions). 

 
                                                 
40 Trecho da reportagem “Despencam as vendas da Abercrombie & Fitch - as vendas da marca caíram 10% por 

loja, e o lucro em um terço”, publicado pela Revista Época Negócios, em 22 de agosto de 2013. 



228 
 

4. Conclusões sobre os casos analisados 

 

Os resultados da análise sobre os casos selecionados e os comentários gerados após 

publicações das reportagens e posts no Facebook sugerem algumas conclusõesseguras sobre 

opinion-sharing e o fluxo de comunicação construído pelo consumidor contemporâneo. Os 

pressupostos desta tese são de que as organizações e suas marcas destacadas pelos casos 

selecionados não estão dando a devida atenção ao atual fluxo em que se evidencia a opinião 

compartilhada dos consumidores dessa sociedade em rede, materializando a opinion sharing 

e, com isso tornando as marcas suscetíveis, podendo alterar sua percepção (P1);em um 

cenário da sociedade em rede, as organizações e suas marcas se valem da cultura do massivo, 

não dialogando com seus consumidores, pois utilizam as redes sociais on-line ainda de forma 

unidirecional (P2). Diante desses pressupostos, é possível concluir que: 

1- Apresença da conversação nas redes sociais on-lineentre os participantes que 

expressam suas opiniões (favoráveis ou contrárias) e as compartilham foi manifestada em 

todos os casos analisados. É essa conversação quepossibilita a geração de outros conteúdos, 

podendo estes até sair das redes on-line, chegando ao universo off-line. É o antigo boca a boca 

ganhando uma nova roupagem pelos posts das redes sociais on-line. Mesmo esse trabalho 

sendo apenas uma amostra por meio de três casos, o volume de conteúdo extraído das 

conversações (5.080 comentários) revela seu olhar opinativo, de compartilhamento, de 

micropoder e de engajamento. 

2- Há um decréscimo com relação à participação dos comentaristas nas redes 

sociais on-line com o passar dos dias, evidenciando que, após o período delimitado na 

pesquisa, o assunto pautado acaba dando espaço para outros temas, ou mesmo, os sujeitos 

participantes dessa relação dialógica deixam de comentar e passam apenas a “curtir”. Uma 

forma de participar da conversa, mas não elaborar um enunciado.  

3- A conversação se realiza em um ambiente on-line, aparentemente democrático, 

tendo os participantes a possibilidade de dialogar com outro e se reconhecer intermediado 

pela posição favorável ou contrária ao conteúdo exposto, apenas em uma conversa on-line 

sem imposições, resultado do capital social construído. Essa conversação também pode ser 

vista de forma assíncrona ou síncrona. 

4- Evidencia-se sempre uma posição no grupo, mesmo todos os participantes 

tendo sua opinião e declarando-a. Evidenciam-se a comunicação livre (em algumas redes) e o 

exercício do micropoder. 
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5- Busca-se uma relação de coesão e harmonia entre os participantes, colocando 

em prática a “polidez positiva”. Em não existindo, há a expressão clara do posicionamento 

contrário por meio de expressões e palavras discordantes gerando tensões à conversação.  

6- O fluxo comunicacional dessa sociedade em rede sai do modelo unidirecional 

para o multidirecional, ou seja, não produzimos e compartilhamos de um para um ou de um 

para muitos, mas agora de muitos para muitos, já que todos são emissores e receptores nas 

redes sociais on-line. Pode, todo o conteúdo, ser modificado, personalizado e compartilhado 

por uma platéia heterogênea. 

7- O fluxo comunicacional unidirecional ainda é utilizado pelas marcas, aqui 

identificadas pelos casos analisados, já que não dialogam com aqueles que deveriam ser 

tratados como pares, por meio de um processo de conversação e não imposição. 

8- O indivíduo que produz e compartilha seu contentamento ou descontentamento 

com relação à marca se posiciona, às vezes, como influenciado ora como influenciador, 

podendoalterar a percepção de seus pares ou ter a sua percepção alterada em relação à marca, 

haja vista que o feedback e a interação são características evidentes nessa sociedade em rede e 

o público está “infiel” às marcas e dando grande valor ao outro em quem se reconhece. 

A metodologia de análise de conteúdo permitiu inferir conteúdos explícitos pelos 

dados quantitativos, mas o que sobressaiu foi a riqueza de informações no material qualitativo 

selecionado. A quantidade de vezes em que palavras ou expressões apareciam nos direcionava 

aos dados quantitativos, enquanto, nos comentários em que encontrávamos as palavras ou 

expressões selecionadas, era possível perceber as opiniões favoráveis ou contrárias, assuntos 

que foram emergindo, o “tom” das relações, ou seja, as trocas e conversações essenciais para 

comprovação de nossos pressupostos. 
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa desenvolvida nesta tese sobre o sujeito contemporâneo, o relacionar entre 

seus pares e as organizações/marcas e a sua voz, agora materializada nas redes socais on-line, 

foi ratificadora. Não apenas por descortinar esse sujeito e sua voz, cada vez mais ativa em 

nosso cotidiano relacional, principalmente no universo on-line, mas também por refletir o 

caminhar,por muitas organizações/marcas, na direção contrária de uma sociedade cada vez 

mais relacional. 

Este estudo permitiu o aprofundamento de questões teóricas envolvendo a sociedade 

contemporânea e o sujeito participante desta sociedade, que se apresenta como um indivíduo 

que possui a liberdade para escolher e para participar da rede que lhe convier, não importando 

tempo ou lugar, não nos deixando dúvidas de que, nessa sociedade em rede (CASTELLS, 

2001), esse sujeito tem “voz” e possibilidades de “estar” e “participar” mais ativamente do 

processo comunicacional. Realizamos, também, um estudo de caso múltiplo (nacional e 

internacional) representativo que possibilitou a ampliação do conhecimento sobre a voz desse 

sujeito contemporâneo e suas implicações na comunicação de mercado. 

Os caminhos teóricos percorridos, além das informações extraídas das entrevistas 

focalizadas com o responsável por uma das organizações/marca analisadas e um personagem 

importante identificado no caso internacional selecionado, foram de extrema importância para 

a análise dos dados obtidos pelo estudo de caso múltiplo e pela análise de conteúdo, buscando 

respostas para a questão do problema de pesquisa e para a confirmação de nossos 

pressupostos. 

As leituras para a compreensão da sociedade contemporânea nos mostraram a 

reconfiguração do tempo e do espaço, trouxeram o (re)conhecimento do sujeito como um ser 

participativo que, por meio de sua voz, materializada nas redes sociais on-line, propaga e 

compartilha conteúdos; ademais,  revelou o fluxo relacional entre o sujeito contemporâneo e 

as organizações/marca que, solidamente, confirmou os pressupostos propostos neste trabalho, 

a saber, buscavam saber se as organizações/marcas se valiam da cultura do massivo, não 

dialogando com seus consumidores, pois utilizam as redes sociais on-line ainda de forma 

unidirecional e se estas não estão dando a devida atenção ao atual fluxo onde se 

evidencia a opinião compartilhada dos consumidores desta sociedade em rede, 

materializando a opinion sharing e, com isso, tornando as marcas suscetíveis, podendo 

alterar sua percepção. 
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Objetivando estruturar melhor a conclusão desta tese a fim de ratificar nossos 

pressupostos, os dados analisados serão interpretados por temas, destacados com base nos 

referenciais teóricos explorados no decorrer dos capítulos. 

Os comentários, extraídos e analisados tanto do Portal G1 quanto do Facebook nos 

três casos selecionados (Ronaldo Fraga, Couro Fino e Abercrombie), evidenciam os 

apontamentos teóricos sobre a sociedade em rede, a presença de uma expressão 

individualizada e de uma comunicação global e a apropriação da capacidade de interconexão 

por redes socais de todos os tipos (CASTELLS, 2003), a partir do momento em que a voz do 

sujeito contemporâneo se materializa e se propaga pelas redes sociais on-line 

(CHETOCHINE, 2006). A apropriação do conteúdo por outras redes sociais on-line, ou 

mesmo por veículos on-line, efatiza mais uma vez sua capacidade de propagação e 

pulverização do conteúdo. Isso somente reforça a materialização da voz do sujeito 

contemporâneo pertencente a diversos círculos, oferecendo a oportunidade de se obterem 

informações diferentes daquelas que se têm em grupos de amigos ou parentas (laços fortes), 

ao saírem do Facebook e ganharem espaço em blogs, Twitter e portais de notícias, como 

ilustrados nesta tese, por compartilhamentos em grupos feminista, antirracistas, antipedofilia, 

entre outros. 

Relacionamos o conceito de tribalismo de Maffesoli (2010), que vê o indivíduo 

desempenhando papéis em tribos de afeição, vista nos comentários por palavras ou expressões 

de concordância entre os pares, como: “adorei”, “concordo com você”, “você disse tudo”, ou 

seja, expressando-se e opinando com base em suas afinidades e naquele momento, 

pertencendo àquela “tribo” favorável ou contrária à organização/marca. Há o reconhecimento 

de suas próprias questões, interesses, opiniões, desejos nessa esfera pública que se tornou o 

espaço on-line, onde se nota o reconhecer no outro, levando, por conseguinte, ao quadro de 

pertencimento no coletivo individualizado. 

Todos os comentários expressos e analisados na amostra recolhida se harmonizam 

com a conversação (sem fins comerciais) ou a opinion sharing [WOLF, 2002; 

LAZARSFELD, 2006], conceito fundamental nesta tese.  Essa conversação é expressa em 

relações conflituosas ou harmônicas, conforme identificadas em vários momentos da análise, 

pois a comunicação obriga, ao mesmo tempo, a argumentação e a tolerância (WOLF, 2006). 

Embora nos tenhamos deparado com essas tensões (agressividade e hostilidade) presentes nos 

comentários, observamos que são necessárias e demonstram, muitas vezes, que, por essas 

tensões, surgem as novidades. Abre-se o espaço para o diálogo e com ele, o novo, portanto a 

chance de lidar com uma informação nova e a propagar com agilidade entre os laços fracos 
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[GRANOVETTER,1983; RECUERO, 2011, 2012, 2013, 2014; PRIMO, 2011, 2013], 

temáticas diferentes que emergem dessas discussões como os temas relacionados a pedofilia, 

educação infantil, homofobia e preconceitos, entre outros, que, em nossa análise, observamos 

aflorarem por meio dos comentários. Isso nos faz concluir que com os laços fracos existentes 

entre os participantes, por meio do boca a boca on-line, as temáticas se propagam sem 

fronteiras físicas e temporais, aumentando o círculo de relacionamentos.  

Outro aspecto importante nesta tese é que essa conversação, ou seja, a opinion 

sharing concretizada por meio dos 5.084 comentários analisados, éfeita de pessoa para 

pessoa, de um para muitos e de muitos para muitos e corrobora o conceito de opinião 

distribuída (MALINI, 2007) e o fluxo comunicacional multidirecional, de muitos para muitos, 

uma vez que todos são emissores e receptores nas redes sociais on-line. 

Esta pesquisa mostrou uma releitura sobre a figura do líder de opinião, que hoje se 

torna descentralizada e horizontalizada, pois, nos comentários analisados, se observa um 

produzir e compartilhar voluntário e sem mediador, onde há a possibilidade de cada um se 

expressar e opinar, podendo todo o conteúdo ser modificado, personalizado e compartilhado 

por uma platéia heterogênea. 

Após abordar algumas conclusões sob a perspectiva das bases teóricas consultadas, 

focamos essa pesquisa também para o mercado da comunicação, que sinaliza um cenário de 

mudanças, haja vista essa sociedade contemporânea carregar consigo marcas de uma 

sociedade do aqui e do agora, do veloz e da interação, que trazem uma nova forma de 

relacionar não somente entre seus pares, mas entre o sujeito contemporâneo e as 

organizações/marcas.  

Em uma sociedade em rede, cuja tecnologia e acesso permitem que as pessoas 

assumam um caráter mais participativo, as redes sociais on-line se tornam mais atraentes e 

interessantes, evidenciando o sujeito contemporâneo formador de opinião, produtor de 

conteúdo e portador de micropoder [TERRA, 2010; CREMADES, 2009]; as 

organizações/marcas precisam estar atentas para dialogar com esse consumidor e 

complementar suas estratégias, antes feitas somente por mídias tradicionais. 

Nesse cenário, cuja lógica é o ser autônomo e participativo que interage e gera 

relacionamentos, em nossa análise, em nenhum momento se observou uma relação dialógica 

entre o consumidor contemporâneo e a marca.  

Pelos três casos analisados, foi possível constatar que a cultura do massivo ainda está 

impregnada nas organizações, que utilizam as mídias digitais apenas como um meio de 

divulgação de conteúdo, restringindo a potencialidade do meio, o qual deve ser usado para 
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estabelecer o diálogo com seus públicos (BUENO, 2015) – algo que não aconteceu por parte 

de nenhuma das organizações/marcas analisadas. 

No caso da Abercrombie e da Couro Fino, as vozes dos sujeitos ou consumidores 

contemporâneos foram excluídas, contrariando o discurso respaldado na integridade, ética e 

transparência necessários para um canal de comunicação relacional saudável e democrático, 

que respeite ideias e opiniões, além de que saber ouvir também se faz importante e básico 

para qualquer processo dialógico. Essa “estratégia” utilizada pela organização/marca 

acarretou uma série de respostas hostis contrárias à organização/marca. Observa-se, assim, 

uma possível tentativa por parte da organização/marca de ocultação dos problemas. 

As ações contrárias à organização/marca identificadas na análise dos três casos 

clarificam a percepçãoque o consumidor contemporâneo tem ou passa a ter após os 

comentários de outros inseridos na conversação. Muitos comentários carregam indignação, 

movimento de boicote para com a organização/marca e o consumo de seus produtos, além de 

repercutir, como já vimos em outros veículos de comunicação, multiplicando o fato para 

outros grupos de pessoas.  

Notório e constatado pelos casos analisados nesta tese é que, na sociedade em rede, 

os dois tipos de repercussão – aquela que se inicia nesse ambiente das redes sociais on-line ou 

aquela que advém do ambiente externo – são afetados pela força de propagação da rede e pelo 

micropoder do consumidor contemporâneo. Ressaltamos que a tecnologia da comunicação 

que permite a amplificação do poder do sujeito contemporâneo é a mesma que amplifica a 

crise que prejudica uma organização/marca. Em apenas um dos casos analisados 

(Abercrombie), as ações contrárias saíram do universo on-line e tomaram forma no off-line, 

projetando-se inicialmente em território nacional e, depois, ultrapassando fronteiras, chegando 

aos Estados Unidos. Diversas mudanças, desde a alteração de layout das lojas, produção de 

novos tamanhos de peças de roupa, chegando à troca de gestores, foram implementadas após 

os manifestos. 

Os comentários positivos em relação à organização/marca não foram encontrados na 

mesma proporção que o olhar negativo em nenhum dos casos analisados. A visão negativa, 

em maior número, sobre a organização/marca “caiu na boca do povo”, fazendo valer a 

capacidade de propagação das mensagens e a agilidade na sociedade em rede. Isso evidencia o 

risco em trazer as temáticas para a “praça pública”, tendo o consumidor contemporâneo a 

abertura para o debate, o diálogo, a negociação; entretanto, traz também a possibilidade de 

buscar soluções se a organização/marca estiver disposta a se relacionar, fato contrário ao que 

observamos. 
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Cabe registrar que, no caso Ronaldo Fraga, a ausência do diálogo entre 

organização/marca e o consumidor foi relatado pelo responsável pela marca como uma 

estratégia, mesmo tendo evidências de que o processo dialógico seja o melhor caminho. No 

caso das outras duas organizações/marca, o diálogo com o sujeito ou consumidor 

contemporâneo não se configurou como algo importante ou necessário, posto que em nenhum 

momento se abriu uma relação dialógica. 

Diante das conclusões expostas, é possível afirmar que o pressuposto – as 

organizações/marcas se valem da cultura do massivo, não dialogando com seus 

consumidores, pois utilizam as redes sociais on-line ainda de forma unidirecional – foi 

confirmado, valendo-se dos casos analisados. 

É importante destacar que a presença ou a ausência do diálogo no processo 

comunicacional podem ser analisadas e elucidar as estratégias comunicacionais a serem 

empregadas pelas organizações/marcas, já que todo e qualquer risco adquire proporções 

alarmantes quando levadas a público. Há de se reforçar, contudo, que não é suficiente apenas 

interagir. É necessário estar em tempo real, ouvir e analisar para que seja possível traçar 

estratégias de relacionamento e negócios, voltadas para o consumidor contemporâneo. Pode-

se perceber que, em nenhum momento, nos casos analisados, as organizações/marcas se 

manifestaram, mesmo apoiadas em dados gerados pelos comentários ali expostos. 

O segundo pressuposto – as organizações/marcas não estão dando a devida 

atenção ao atual fluxo onde se evidencia a opinião compartilhada dos consumidores 

desta sociedade em rede, materializando a opinionsharing e, com isso, tornando as 

marcas suscetíveis, podendo alterar sua percepção– também se confirma. 

As análises desenvolvidas nesta tese mostraram que, mesmo parecendo óbvio, o 

cenário é ignorado por parte das organizações/marcas que “interagem” nas redes apenas 

apresentando suas fanpages como parte integrante de sua estratégia para redes sociais e 

utilizando-as como canal de propaganda ou extensão do site corporativo, como feito por uma 

mídia massiva.  

Não ouvir e ou ficar quieto pode gerar uma crise maior, pois transmite desinteresse 

pela opinião do público. O consumidor contemporâneo espera das redes sociais on-line 

aproximação, participação, autorreconhecimento e interação, somada a isso uma relação de 

confiança para que a organização/marca tenha credibilidade diante do seu grupo relacional. 

As redes sociais on-line ainda são usadas pelas organizações/marcas analisadas, que deixam 

de lado a função relacional, mais intimista e humanizada; com isso, perdem oportunidades de 

interação com seu público e a possibilidade de avaliar a percepção que os consumidores têm 
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em relação à marca, além de aprender e atender às suas demandas e expectativas (BUENO, 

2015). A voz desse sujeito ou consumidor contemporâneo possibilita-lhe igualar-se à marca, 

compartilhar nesse espaço eminentemente público, gerando confiança e credibilidade não 

mais evidenciada nas organizações/marcas. 

Compreendemos que este estudo representa apenas um recorte, finaliza-se 

acreditando ter contribuído para aprofundar o entendimento entre a voz do sujeito 

contemporâneo, seu processo relacional e suas implicações em uma comunicação de mercado 

que caminha cada vez mais para um processo dialógico e em tempo real, ao mesmo tempo em 

que se abrem novas perspectivas de estudo visualizadas, talvez, pela perspectiva quantitativa 

sobre a voz do sujeito contemporâneo, como também pela análise do discurso voltada para os 

comentários selecionados, sendo possível descortinarem-se novas temáticas presentes nos 

comentários. Seja pelo olhar acadêmico, seja pelo olhar mercadológico, a verdade é que, nesta 

sociedade contemporânea, as temáticas podem surgir a cada novo comentário ou a cada post 

publicado. 
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