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RESUMO 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo analisar e descrever as interações e 

influências no comportamento dos consumidores, participantes de uma comunidade 

virtual mantida por uma organização no ramo de varejo de eletroeletrônicos e de 

artigos para o lar. Para a realização de tal tarefa, o estudo identificou e descreveu as 

principais características das interações e relacionamentos dos participantes dentro 

dessa comunidade virtual, examinando a possibilidade de existência de líderes de 

opinião e de seguidores de opinião. Trata-se de estudo exploratório e descritivo, 

baseado em pesquisa bibliográfica e de campo. O estudo utilizou método qualitativo, 

mais especificamente o processo netnográfico, por meio do qual foi possível analisar 

o discurso dos sujeitos selecionados. A pesquisa de campo foi realizada no período 

de setembro até o final do mês de dezembro de 2012 e adotou como fator 

delimitador a observação dos participantes mais atuantes dentro da comunidade, em 

especial aqueles que residiam na cidade do Rio de Janeiro. Seguindo o referencial 

teórico proposto, os resultados obtidos indicaram a presença de influenciadores, de 

líderes de opinião e de seguidores de opinião. A conclusão deste trabalho é de que 

a comunidade analisada não apresenta evidências da utilização de estratégias Word 

of Mouth Marketing (WOMM) por parte de seus gestores, com o modelo de influência 

orgânica entre os consumidores aparentando ocorrer de forma espontânea e não de 

forma estratégica. Recomenda-se, por fim, que os gestores utilizem o modelo de 

influência linear do profissional de marketing proposto por Kozinets (2012), 

oportunidade latente e potencialmente relevante para alavancar resultados de venda 

por meio das atividades na comunidade. 

 

Palvras-chave: comportamento do consumidor; comunidade virtual; líderes de 

opinião; seguidores de opinião.  



5 

 

 

 

ABSTRACT  

 

 To analyze and describe the interactions and effects of the behavior of 

consumers who take part in a virtual community supported by an organization in the 

retail industry of consumer electronics and household appliances. To identify and 

describe the main characteristics of the members’ interactions and relationships, and 

to observe the possibility of the existence of leaders and opinion followers. It is, 

therefore, an exploratory and descriptive investigation, based on bibliographic and 

field research. The qualitative method was used, more specifically the netnographic 

process, which led to the analysis of the selected subjects’ discourse. Between 

September and December 2012, a field research was conducted which had as its 

limiting factor the observation of the most active members, chiefly those who lived in 

the city of Rio de Janeiro. The results pointed to an effective presence of opinion 

influentials, leaders, and followers. The conclusion is that the community does not 

present, on the part of its managers, evidence of the use of strategies known as 

Word of Mouth Marketing – WOMM. The model of organic influence among 

consumers did not seem to occur strategically but spontaneously. Finally, it was 

inferred that the managers must also use the linear influence model of marketing 

professionals proposed by Kozinets (2012), considering that model as a latent and 

potentially relevant opportunity, able to boost sales results in the community itself.  

 

Keywords: consumer behavior; virtual community; opinion follower; opinion leader. 
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Capítulo I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Compreender as necessidades e os desejos do consumidor é um processo 

complexo à medida que cada indivíduo, ao longo da vida, sofre influências de ordem 

interna, relacionadas aos fatores psicológicos e fisiológicos, e de ordem externa, 

respeitantes aos fatores sociológicos e demográficos. Tais intervenções afetam 

diretamente o comportamento do consumidor e resultam no que Oliver (1999) 

chama de autoimagem. É natural que o ser humano possua características 

específicas que o tornam único diante da coletividade. No entanto, o próprio modo 

de pensar, de agir e de fazer escolhas pode sofrer interferências de outros 

indivíduos, de organizações e até mesmo de grupos formadores de opinião, 

conduzindo-o a agir de forma semelhante aos demais. Ainda assim, até o momento 

da tomada de decisão final, mesmo suscetível a todo tipo de indução, o consumidor 

pode apresentar uma atitude imprevisível frente a um prognóstico estritamente 

empírico que tome como base apenas os fenômenos mais recentes, ou somente 

aqueles próximos de seu momento de decisão, ou que leve em consideração 

apenas determinado ambiente específico (BENNET e RUNDLE-THIELE, 2005). 

 

Um dos fatores de maior relevância na influência ao consumidor em sua 

tomada de decisão são as relações interpessoais, de acordo com Dwyer (2009). O 

consumidor nem sempre acredita nas informações oriundas dos veículos de 

comunicação pagos e tende a desconfiar de uma informação cuja fonte é a própria 
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organização fabricante ou fornecedora de um determinado produto ou serviço. No 

entanto, quando o consumidor busca informação com outro, em igual condição de 

consumo, existe a tendência do estabelecimento de uma crença mútua que pode 

favorecer ou não os processos para a aquisição de determinado produto (DWYER, 

2009). 

 

A busca pela informação entre consumidores é um fenômeno que antecede 

as práticas mais remotas dos estudos em marketing. Essa busca sempre aconteceu 

de modo informal, mas, com o passar do tempo, originou o fenômeno da criação de 

grupos formais para troca de informações sobre marcas, sobre produtos, sobre 

serviços e sobre organizações (DWYER, 2009).  

 

Com a evolução de grupos organizados de consumidores para troca de 

experiências sobre determinada marca, costumeiramente surge um ator 

especialmente relevante que passa a liderar, a conduzir e a adquirir seguidores, 

fortalecendo as aglutinações de lideres de opinião, fenômeno que Muniz e O´Guinn 

(2001) classificam como ‘surgimento de comunidades de marca’. 

 

O advento dos computadores pessoais atribuiu novos poderes para essas 

comunidades de marca; em seguida, a comunicação em rede conferiu, a essas 

novas comunidades, o poder de superar os limites do tempo e do espaço físico 

(LEMOS, 2008). 

 

Desde 1995, ano do início de seu processo de popularização, a grande rede 

mundial de comunicação virtual continua sendo plataforma para transformações 
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tanto no campo do cotidiano social, quanto no universo das operações de mercado 

de organizações de diversos portes. Com essas mudanças, os consumidores 

habituados com as mídias convencionais estão dedicando menos tempo a essas 

tradicionais mídias de massa para conversar e trocar textos, imagens e sons com os 

colegas em ambientes digitais on-line. Muitos dos valores e das normas que 

orientam esses internautas estão em aberta oposição às noções tradicionais de 

propriedade e até de soberania dos países (SALES, 2004). 

 

Neste cenário de mudanças comportamentais, as primeiras redes sociais de 

expressão começaram a se destacar no cenário internacional. Em 2004, Orkut e 

Facebook começaram a corrida para conquistar a preferência dos internautas. Um 

ano depois, a rede Orkut já atingia a marca de mais de 20 milhões de participantes 

(TELLES, 2006) e, durante quase sete anos, liderou o ranking com o maior número 

de visitações. Ambas as redes disputaram, em ritmo acelerado, o crescimento 

demográfico virtual que elegeria a grande referência da categoria. Dentro desse 

acontecimento, os estudos relacionados ao comportamento do consumidor 

direcionam cada vez mais o foco para este novo fenômeno das relações sociais no 

mundo virtual (KOZINETS, 2010a). 

 

Em sete anos, ou seja, em 2011, as redes sociais se transformaram no 

empreendimento que movimentou US$ 6 bilhões (EMARKETER, 2011). Elas 

deixaram de significar um espaço de experimentações e de entretenimento, e 

passaram a ser prestadoras de serviços. De um lado, o usuário assume o papel de 

consumidor, utilizando os benefícios da busca pela informação precisa e rápida, 
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quase sempre patrocinado por empresas anunciantes; de outro lado, algumas 

organizações realizam negócio comprando espaço para ações promocionais e 

informações atualizadas para seus bancos de dados, em tempo real. 

 

Em fevereiro de 2011, a rede social Facebook atingiu a faixa de mais de 662 

milhões de usuários em todo o mundo (IWS, 2011) e conquistou o posto de maior 

rede social em quantidade de usuários e de acessos diários. Até o momento da 

elaboração dessa dissertação, o Facebook manteve ritmo crescente e contínuo, 

sendo o preferido dos usuários entre as redes sociais. Com a consolidação destas 

últimas, o processo de influência entre consumidores através da comunicação on-

line vem tomando proporções cada vez maiores.  

 

Eleita por profissionais da área da propaganda e do marketing como principal 

ferramenta estratégica de comunicação, a Internet é o novo veículo para promover 

produtos e serviços de modo impactante e de baixo custo, através da comunicação 

digital (GLADEWELL, 2013). No período em que as mídias sociais abriam suas 

portas, a penetração da rede mundial já era especialmente significativa entre jovens 

brasileiros das classes A e B, que se encontravam mais expostos à Internet do que 

ao cinema, por exemplo (IBOPE, 2004). Segundo a Associação Brasileira das 

Agências Digitais (Abradi), o número de consultores e de empresas especializadas 

nessas novas tecnologias promocionais cresceu 34% em 2011, em relação ao ano 

anterior (ABRADI, 2011). Portanto, já não mais se concebe realizar um planejamento 

de marketing sem contemplar o uso das novas tecnologias digitais. 
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1.2 QUESTÃO-PROBLEMA 

 

Como ocorre a influência dos participantes de uma comunidade virtual sobre 

o comportamento de seus pares, consumidores de produtos eletroeletrônicos e de 

artigos para o lar, no que tange aos seus processos de busca de informação, de 

análise e de decisão de compra? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo principal 

 

Investigar como o compartilhamento de informações entre os participantes de 

uma comunidade virtual, mantida por uma organização no ramo de varejo de 

eletroeletrônicos e de artigos para o lar, influencia o comportamento de seus pares 

em seus processos de busca de informação, de análise e de decisão de compra. 

 

1.3.2 Objetivos intermediários 

 

a. Identificar influenciadores atuantes em uma comunidade virtual on-line 

para consumidores de eletroeletrônicos e de artigos para o lar. 

b. Identificar e analisar características de interação nessa comunidade 

virtual. 

c. Descrever as interações e os relacionamentos dos participantes dentro 

dessa comunidade virtual on-line. 

d. Verificar a possibilidade de existência de líderes de opinião e de 

seguidores de opinião. 

e. Identificar as formas de influência atuantes dentro da comunidade virtual. 
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1.4 SUPOSIÇÃO INICIAL 

 

Os participantes de uma comunidade virtual compartilham informações entre 

si, e essas informações acabam interferindo em suas próprias opiniões e 

influenciando seus processos de decisão de compra.  

 

Uma comunidade virtual pode funcionar como grupo de influência, induzindo a 

busca de informação e o processo de decisão do consumidor socialmente conectado 

e culturalmente inserido nas redes digitais.  

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

É sabido que a era digital rompeu o novo milênio com grandes taxas de 

crescimento tanto em quantidade de informação compartilhada, quanto em 

velocidade de transmissão de dados. A Internet, desde sua popularização mundo 

afora, em meados da década de 1990, tem crescido em ritmo acelerado, chegando 

em abril de 2011 à faixa de quase dois bilhões de usuários em todo mundo, 

quantidade que vem aumentando ao ritmo de 28% ao ano (IWS, 2012). Segundo 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística realizada no terceiro 

trimestre de 2013 (IBOPE, 2013), mais de 53 milhões de brasileiros acessam 

regularmente a Internet, seja de casa, da escola, do trabalho ou de uma LAN house. 

De acordo com a empresa de consultoria do comércio eletrônico e-Bit, o faturamento 

do e-commerce no Brasil foi de R$ 14,80 bilhões em 2010, com crescimento de 30% 

em 2011, atingindo a faixa de mais de R$ 20 bilhões (E-BIT, 2011). 
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1.5.1 Relevância Social  

 

O entendimento da interação, das relações e dos laços sociais como 

elementos de conexão entre indivíduos e grupos no ciberespaço e, 

consequentemente de seus reflexos no mundo físico, é de grande valia para o 

estudo e para a compreensão da sociedade como um organismo dinâmico. De modo 

geral, entender o impacto da mediação pelo computador no comportamento da 

sociedade e compreender o processo de interação distante do ator social que a 

origina, são aspectos que podem trazer diversos esclarecimentos para a sociedade 

(LEMOS, 2008).  

 

Dentro desse contexto, julga-se que este estudo há de contribuir para o 

entendimento de possíveis influências das conexões sociais entre participantes de 

uma comunidade virtual, na construção da percepção de valores entre os indivíduos 

dentro da sociedade de forma ampla. 

 

1.5.2 Relevância teórica 

 

As redes sociais mais acessadas da web são relativamente jovens, se 

comparadas ao tempo que outras grandes tecnologias de nossa história levaram 

para se propagar. Consequentemente, a quantidade de estudos acadêmicos sobre 

esse fenômeno ainda se mostra bastante acanhado, embora se encontre em ritmo 

consideravelmente ascendente. Contudo, apesar de se perceber esse crescimento 

significativo no número de publicações, observou-se, por outro lado, uma relativa 

escassez de dissertações e mesmo de teses que priorizem uma abordagem 
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especificamente direcionada para o tema “influências no consumo das comunidades 

virtuais” 

 

Em levantamento no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Administração (ANPAD), mais especificamente no Encontro da ANPAD 

(EnANPAD),  pôde-se perceber que o número de ocorrências de artigos 

relacionados ao tema continua sendo muito reduzido. Na busca por textos com os 

termos “comunidades virtuais” e ou “redes sociais”, tanto no plural quanto no 

singular, verificou-se que, do período de 2004, quando as redes sociais começaram 

a ser utilizadas pelos internautas, até 2007, não surgiu qualquer referência ao 

assunto entre os trabalhos apresentados, obviamente, entende-se, em virtude da 

contemporaneidade do assunto. Curiosamente, porém, nos anos seguintes, dentro 

do grupo temático Marketing, a ocorrência de artigos que possuíam em seu título os 

termos pesquisados era de apenas nove títulos em cinco anos; ou seja, uma 

proporção modesta, ao se partir do princípio de que, entre 2010 e 2012, os 

avaliadores receberam mais de 3.000 trabalhos e selecionaram tão somente 800 

para publicação (ANPAD, 2012).  

 

Este levantamento baseado apenas na associação das palavras-chave aos 

EnANPADs pode não representar uma amostragem ideal para quantificar a 

produção científica relacionada ao tema comportamento do consumidor em redes 

sociais ou comunidades virtuais nos últimos anos no Brasil. Mesmo assim, 

respeitada a ressalva de que os revisores do evento, por qualquer motivo, tenham 

deliberadamente excluído artigos sobre este tipo de estudo, retrata uma respeitável 
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referência diante da seriedade e da tradição de uma instituição que vem 

promovendo, em quase 40 anos, considerável produção científica na área de 

administração. 

 

Sendo assim, espera-se que este estudo possa contribuir com a produção de 

conhecimento científico sobre o tema, produção essa gerada a partir da observação 

do comportamento dos consumidores em uma comunidade virtual. Acredita-se, 

ademais, que esta pesquisa possa vir a colaborar com a qualidade do acervo de 

dissertações científicas relacionadas ao assunto. Mas, e acima de tudo, ainda dentro 

da importância teórica, espera-se que este trabalho resulte em novas perspectivas 

concernentes ao tema em pauta, além de fornecer dados e evidências que possam 

ser utilizados em futuras pesquisas na área. 

 

 

1.5.3 Relevância prática 

 

No que tange à relevância prática deste estudo, supõe-se que o estudo em 

questão possa apoiar o mercado de marketing digital com informações relevantes, a 

amparar o entendimento deste segmento, conferindo certo nível de precisão aos 

planos estratégicos, e potencializando os resultados das ações promocionais de 

marketing. 

 

Sendo assim, compreender as interações, os relacionamentos e as 

influências dos participantes de comunidades virtuais torna-se uma proposta 
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relevante, pois entender o comportamento desses consumidores líderes de opinião e 

e-influencers, assim como o de seus seguidores, passa a ser elemento chave para a 

elaboração de estratégias de marketing. A possibilidade de aprofundamento neste 

tipo de conhecimento pode incrementar novas táticas de abordagem a esses atores, 

esclarecendo possíveis peculiaridades dos canais de comunicação digital, como o 

entendimento de relacionamentos dinâmicos e instantâneos e da troca de 

experiências de consumo em um espaço geograficamente diferenciado. 

 

Esse novo ‘olhar’ para o consumidor integrado ao ciberespaço poderá 

abastecer as ferramentas de marketing com novos dados potencializando a 

comunicação e a promoção de marcas, produtos, serviços e organizações. 

 

 

1.6 DELIMITAÇÃO 

 

1.6.1 Geográfica 

 

O estudo realizado observou o comportamento dos participantes de uma 

comunidade virtual, mantida por uma organização no ramo de varejo de 

eletroeletrônicos e de artigos para o lar. Apesar de a comunidade virtual não possuir 

um território físico determinado, foram selecionados aqueles que residem na cidade 

do Rio de Janeiro, delimitador geográfico deste trabalho. 
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1.6.2 Temporal 

 

O estudo foi delimitado pelas mensagens publicadas em grupos de 

comentários, durante o intervalo entre o dia 03 de setembro ao dia 31 de dezembro 

de 2012. 

 

1.6.3 Teórica 

 

Este estudo tem como delimitador teórico o comportamento do consumidor no 

que se refere a questões relacionadas à participação em comunidades virtuais, ao 

tipo de participante da comunidade virtual e às influências interpessoais em 

comunidades virtuais. 

 

Vale ressaltar, ainda, que não constitui objeto deste estudo a conduta da 

organização como moderadora da comunidade, no que diz respeito à qualidade de 

atendimento prestado ao consumidor, ao pós-venda, à ouvidoria, dentre outros 

processos de apoio e orientação ao consumidor. 
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Capítulo II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA DE CONSUMO 

 

O comportamento do consumidor, em um enfoque extrínseco, pode ser 

definido como: 

“[...] as atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor 
de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 
antecedem e sucedem estas ações.” (ENGEL et al.; 2000, p.4) 

 

No entanto, ser consumidor implica em ter uma história de vida, significa 

investigar cada atividade isoladamente. Não levar em consideração fatores internos, 

como personalidade, emoções e valores outros; ou além de fatores externos como 

os relacionamentos com amigos, com a família, com a cultura e a subcultura, 

elementos esses que constituem estilo de vida próprio ou autoimagem, resultará em 

uma compreensão incompleta do comportamento do consumidor. 

 

Tais fatores internos e externos que influenciam o consumidor estão 

relacionados diretamente ao sistema afetivo-cognitivo. Segundo Peter e Olson 

(2009), o afeto está relacionado a respostas emocionais, ao passo que a cognição 

consiste em reações mentais, como a percepção, o raciocínio, o juízo e a linguagem. 

Trata-se de dois sistemas que funcionam de forma independente, embora estejam 

interconectados e influenciem-se de forma recíproca. Hawkins, Mothersbaugh e Best 

(2007, p.202), referem-se ao componente afetivo como a representação dos 

sentimentos ou reações emocionais de uma atitude em relação a um objeto. Em 

alguns casos, essa atitude pode apresentar-se como um sentimento vago e genérico 
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desenvolvido sem informações cognitivas acerca do produto. Quando os 

componentes afetivos e cognitivos interagem de forma mais intensa, além do 

evidente processo que encadeia avaliação, tomada de decisão, aquisição e 

consumo, podemos observar o fenômeno subjetivo em que o consumidor busca 

mais do que um produto utilitário, ele deseja, na verdade, algo que está na forma 

mesma do produto expandido.  

 

Assim que o consumidor vier a possuir uma relação de afeto intensa com um 

serviço, produto ou marca, fatores internos, da esfera psicológica, ligados à emoção, 

passam a estimular o campo cognitivo a atuar sobre diversos fatores externos, entre 

eles o sociológico. É então que surge, a busca pelo relacionamento com o meio e 

com outros atores do mesmo segmento do consumo.  

 

Para Canclini (2010) o comportamento do consumidor vai além da função 

básica do produto e para compreender tal atitude faz-se necessário o conhecimento 

da Economia, da Sociologia e da Antropologia. O autor afirma que apesar do grande 

número de estudos e pesquisas sobre o assunto, a desconexão entre o tema e 

questões importantes das ciências sociais faz-se recorrente. Segundo ele 

 

“Há teorias econômicas, sociológicas, psicanalíticas, psicossociais e 
antropológicas sobre o consumo, mas não há uma teoria sociocultural 
do consumo.” (CANCLINI, 2010) 

 

Canclini (2010) apresenta a ideia de consumo conceituado como um conjunto 

de processos socioculturais que traduz um fenômeno definido pelo autor como 

“demarcador social”, uma espécie de território onde as identidades se constituem 
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como forma de afirmação e não somente como uma atitude de gastos e compulsões 

irracionais. Baudrillard (1995) já antecipara o pensamento de Canclini (2010) quando 

analisou o consumo como um processo classificatório de condição social, pois ao 

consumir, o indivíduo demonstra ou estabelece seu status social. Segundo o 

primeiro autor, 

 

[...] nunca se consome o objeto em si (no seu valor de uso) os objetos 
manipulam-se sempre como signos que distinguem o individuo, quer 
filiando-o no próprio grupo tomado como referência ideal, quer 
demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de 
estatuto superior (BAUDRILLARD; 1995, p.60) 
 

 
 

Para McCraken (1986), o comportamento do consumidor possui estreita 

relação com a cultura, para o autor o processo do consumo apresenta um conjunto 

de valores, ideias, artefatos, além de diversos símbolos significativos, constituídos 

pela cultura de um individuo e seu grupo, e que os ajuda a interpretar, avaliar e a se 

comunicar como membros de uma sociedade. 

 

No momento mesmo em que o consumidor passa a admirar determinado 

estilo de vida e busca o pertencimento a um grupo com o qual pode compactuar sua 

forma de viver, ele procura de fato uma relação que vai além do produto ou da 

marca; em verdade, esse consumidor está tentando associar-se a uma cultura ou a 

uma subcultura. Hawkins, Mothersbaug e Best (2007, p. 31) afirmam que  

 

Cultura é um conjunto complexo que inclui o conhecimento, as 
crenças, as artes, as leis, a moral, os costumes e quaisquer outros 
hábitos e capacidades adquiridos pelos seres humanos como 
participantes da sociedade.   
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As transformações sociais interferem diretamente sobre todos esses 

elementos que constituem o complexo sistema que fundamenta uma cultura. Assim, 

as diversas experiências vividas pelo consumidor, bem como as influências internas 

e externas, de caráter afetivo ou cognitivo, exercidas sobre a sua individualidade, 

seja com base em aspectos psicológicos, ou seja, a partir de aspectos sociológicos, 

tais experiências e influências, dizia-se, somadas ao compartilhamento de valores, é 

que constroem determinada cultura. 

 

Partindo do entendimento que cultura e consumo são fatores que devem ser 

percebidos de forma conjunta, o processo do consumo vai além do ato de produzir, 

comprar e usar produtos e se caracteriza como um sistema por meio do qual a 

cultura representa seus princípios, categorias, ideais, valores, identidades e projetos 

(SLATER, 2002). Solomon (2002) faz referência à existência de grupos de 

consumidores cujos membros selecionam a si mesmos com base no compromisso 

compartilhado em relação a uma classe de produto, marca ou atividade de consumo 

específica. Para o autor, trata-se de um subgrupo distinto da sociedade de consumo, 

cuja as atividades do grupo acabam por construir o que denomina de subcultura de 

consumo. 

 

2.1.1 Cibercultura 

 

Lemos e Cunha (2003, p. 11) definem cibercultura como  

 

a forma sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a 
sociedade, a cultura e as novas tecnologias de base microeletrônica 
que surgiram com a convergência das telecomunicações com a 
informática na década de 70.  
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Recuero (2010) enfatiza que, ao estudar a ocorrência de um fenômeno em 

um ambiente virtual, devem-se levar em consideração duas tipologias de locais 

diferentes. A primeira trata da dimensão virtual propriamente dita, local onde os 

participantes da comunidade virtual se encontram, constituindo o espaço por 

excelência que representa a essência mesma deste estudo. O segundo é 

representado pelo mundo físico no qual os participantes de uma comunidade virtual 

iniciam seu processo de interação com o grupo e retornam com suas impressões 

formadas, podendo, assim, efetuar ou não a aquisição e o consumo de determinado 

produto em um tempo indeterminado. 

 

Recuero (2010) reflete sobre a dimensão em que as comunicações mediadas 

por computador acontecem. Para ela, tal operação oferece novos espaços para o 

relacionamento com outros indivíduos. Diz ela: 

 

De um modo geral, a mediação pelo computador oferece novos 
lugares, ou seja, novos espaços para conhecer parceiros com 
interesses em comum e estabelecer laços iniciais. (RECUERO, 2010, 
p. 42) 
 
 

Assim, no entender de Recuero (2010), essa nova dimensão está relacionada 

com o tempo e o espaço, uma vez que passam a fazer parte do mundo virtual, ela 

fica predestinada a fazer parte deste sistema, deixando rastros de seus padrões de 

comportamento. E ela complementa: 

 

Assim acontece com a maior parte das interações na mediação do 
computador. Essas interações são, de certo modo, fadadas a 
permanecer no ciberespaço, permitindo ao pesquisador a percepção 
das trocas sociais mesmo distantes, no tempo e no espaço, de onde 
foram realizadas. (RECUERO, 2010, p. 28) 
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Aliás, também Lemos (2008) argumenta sobre as diferentes abordagens 

conceituais de autores que definem o ciberespaço e defende a ideia apresentada 

por Kellogg (1991) que propõe a existência da camada virtual como uma dimensão 

acoplada às dimensões do mundo real. Daí ele esclarece que: 

 

O ciberespaço é, assim, uma entidade real, parte virtual da 
cibercultura planetária que está crescendo sob os nossos olhos. Ele 
não é desconectado da realidade, mas um complexicador do real. 
Como afirma Kellogg, ele aumenta a realidade, já que supre o espaço 
físico em três dimensões de uma nova camada eletrônica. No lugar de 
um espaço fechado, desligado do mundo real, o ciberespaço colabora 
para a criação de uma "realidade aumentada". (LEMOS, 2008, p. 128) 
 

 

Segundo Lévy (2009), na conjuntura das transformações cultural e social, o 

surgimento da Internet pode ser considerado o mais relevante acontecimento desde 

o aprimoramento da imprensa por Gutenberg no século XV. A nova forma de 

interação digital está seguramente transformando as atitudes e o comportamento da 

sociedade em todo o mundo, sendo fato também que a cultura digital já 

desencadeou o surgimento de uma revolução sociocultural. Em detrimento das 

tecnologias analógicas, da comunicação de sentido único e de um para muitos, 

constata-se uma presença cada vez maior da interatividade multimidiática, 

multidirecional, de muitos para muitos. A possibilidade de o indivíduo expor ao 

mundo ou a grupos uma seleção pessoal de expressões e opiniões através de 

textos, fotos, vídeos e sons constrói os alicerces de uma cibercultura, cujo efeito 

jamais foi experimentado pela sociedade global.  

 

Para Castells (2003) o compartilhamento da informação, da cooperação, do 

acesso livre e dos softwares com código aberto representam as palavras de ordem 
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neste mundo virtual. Além disso, as comunidades on-line produzem e difundem 

significados culturais ligados aos seus interesses mais específicos, e, nesse 

processo, contestam e rivalizam com outros sistemas de difusão cultural 

(KOZINETS, 1999). 

 

Com a união do desejo do consumidor pela construção da autoimagem à 

conveniência que os grupos de referência lhe proporcionam, e com o novo poder da 

cibercultura, as comunidades virtuais se proliferam exponencialmente em escala 

global, através das mídias digitais, a comprovar a eficácia dessa nova modalidade 

de comunicação. A rede mundial une pessoas de gêneros diferentes, de faixas 

etárias variadas, dos locais mais distantes do planeta em frações de segundo, 

caracterizando uma atmosfera perfeita para a fusão de grupos de referência em 

redes sociais digitais, quando esses indivíduos agrupam virtualmente, com o objetivo 

de buscar informação sobre determinado produto ou serviço.  

 

Segundo Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), uma subcultura de consumo 

é estabelecida por um subgrupo distinto da sociedade, cujos membros selecionam 

seus próprios integrantes com base em um compromisso compartilhado em relação 

a um tipo de produto, a uma marca ou mesmo a uma atividade específica de 

consumo. Assim, o conceito de subcultura de consumo em congruência com o 

fenômeno da formação de comunidades de ligação especializadas e não definidas 

geograficamente, baseadas em um conjunto estruturado de relações sociais entre os 

admiradores de uma marca, apresenta conformidade e se completa com o conceito 

de “comunidade de marca” (HAWKINS; MOTHERSBAUG; BEST, 2007; MUÑIZ; 

O´GUINN, 2001) 
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2.2    INFLUÊNCIAS PESSOAIS 

 

Para Solomon (2002), alguns indivíduos são percebidos como “referência” em 

um determinado círculo social. Nesse caso, seus pensamentos e atitudes passam a 

ser observados e posteriormente criticados, aceitos e até imitados por aqueles mais 

próximos de seu convívio. Esses atores sociais, que adquirem o status de referência 

dentro de um grupo, filtram, interpretam ou fornecem informações relevantes aos 

seus seguidores. Para o autor, quando um indivíduo torna-se notório e aceito por um 

grupo de consumidores, passa a ser identificado como líder de opinião.  

 

Gladwell (2003) explica que o líder de opinião, ao receber uma informação da 

mídia de massa ou de outras fontes e repassá-la para outras pessoas, acaba por 

estabelecer um ‘fluxo de comunicação em duas etapas’. Mas o que normalmente 

acontece é o consumidor, em seu processo de busca de informação, deparar-se 

com a participação de vários líderes de opinião transmitindo diferentes informações 

sobre um produto específico. Nesse caso, caracteriza-se uma situação classificada 

pelo autor como ‘fluxo de comunicação em várias etapas’. Deste modo, os líderes de 

opinião buscam informação na mídia de massa e em diversas outras fontes, 

processam-nas e transmitem suas interpretações para alguns membros de seus 

grupos, que também recebem informações diretas da mídia de massa, bem como de 

outros participantes do grupo que não são líderes de opinião. Segundo o autor, 

pessoas que são líderes de opinião muitas vezes pedem informações e fornecem 

feedback para outros líderes de opinião. Da mesma forma os líderes de opinião 

recebem informações de seus seguidores, bem como de outros líderes de opinião. 
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Solomon (2004) destaca o fato de alguns indivíduos adquirirem muitas 

informações sobre uma variedade de produtos, como por exemplo, opções de locais 

de compra, entre outros aspectos do mercado. São consumidores focados no 

conhecimento sobre o produto, capazes de iniciar uma discussão com outros 

consumidores e também de responder perguntas específicas sobre determinado 

segmento de mercado. São influenciadores generalizados que o autor classifica 

como ‘conhecedores do mercado’ e explica que são essencialmente um tipo 

especial de líder de opinião. 

 

Os conhecedores do mercado são acompanhados virtualmente por diversos 

consumidores, pois transmitem uma grande quantidade de informações sobre uma 

considerável variedade de produtos, o que pode incluir bens duráveis, não duráveis, 

serviços e tipos de lojas. São informantes especiais e podem fornecer dados que 

vão além da qualidade do produto, podendo esclarecer detalhes sobre preços 

praticados, disponibilidade do produto, características dos funcionários de uma loja 

entre outras orientações relevantes para os consumidores, além disso, são 

extrovertidos, conscienciosos, utilizam frequentemente as mídias de comunicação, 

costumam ser demograficamente semelhantes àqueles que influenciam o que acaba 

potencializando sua tendência em ser disseminador de informações. 

 

Segundo Veblen (1904, apud BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011, p. 426) 

“existem diferentes modelos que ilustram como as influências pessoais são 

transmitidas entre indivíduos e entre grupos de indivíduos. Entre elas, a ‘teoria 

descendente (trickle down)’ diz que classes sociais mais baixas tendem a imitar e 
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copiar o comportamento das classes que estão acima”. Essa proposta sugere que a 

influência é exercida verticalmente entre as classes sociais. De modo geral, as 

classes mais altas expressam sua condição com uma atitude compulsiva de 

consumo e as classes mais baixas tentam copiar esse comportamento. O autor 

destaca que essa teoria vem perdendo força, pois as tendências do mercado 

passaram a ser propagadas amplamente pela mídia e rapidamente copiadas por 

diversas classes e em grande escala, além disso, o contato direto entre as classes 

vem reduzindo. 

 

2.3    GRUPOS DE REFERÊNCIA 

 

White e Dahl (2007) definem grupo de referência como “qualquer pessoa ou 

grupo que influencia o comportamento de um indivíduo de forma significativa”. Para 

os autores os valores, atitudes, os comportamentos e as normas desse grupo 

possuem influência nas avaliações, nos comportamentos e as normas desse grupo 

possuem influência nas avaliações, nos comportamentos e nas aspirações de outros 

indivíduos. Segundo eles, os grupos de referência podem ser formados por 

indivíduos como celebridades, atletas e líderes políticos, como podem também ser 

grupos de pessoas com semelhanças, como grupos musicais, membros de partidos 

políticos e times esportivos. 

 

No campo do comportamento do consumidor é grande o consenso entre os 

autores sobre a existência de líderes de opinião, grupos de referência e seus 

subgrupos (SCHIFFMAN; KANUK, 2009; SOLOMON, 2004), podendo haver 



30 

 

 

 

classificações diferentes desses subgrupos. Compreendem White e Dahl (2007), 

que quando um grupo compartilha perspectivas ou valores presumidos que possam 

servir como base para o comportamento de um indivíduo, fica caracterizada a 

existência de um grupo de referência. E embora sejam diversas as formas como 

cada subgrupo pode interagir com seus participantes, mas seja como for, todo grupo 

de referência servirá certamente como guia para o comportamento de seus 

seguidores. 

 

 A interação entre o indivíduo e seu grupo de referência pode acontecer de 

inúmeras maneiras e convergir para infinitos resultados comportamentais. Em nível 

macro, quando o fator afetivo é mais intenso, o candidato a participante entra para o 

grupo movido pelo sentimento de pertencimento, e logo a aceitação e a interação 

com os demais integrantes passam a atender o propósito de sua busca, a 

proporciona-lhe o sentimento de realização. Quando, porém, o fator cognitivo 

prevalece na busca por um grupo de referência, o sentimento de pertencimento e a 

aceitação dos demais integrantes também possuem certo valor para o novo 

participante; no entanto, seu intuito maior é observar e utilizar o grupo como fonte de 

informação. Nesse caso o grupo serve estritamente como um guia para futuras 

tomadas de decisão, isto é, segui-las ou não (PETER; OLSON, 2009). 

 

Ao compartilhar as mesmas crenças, regras de conduta e costumes, esses 

grupos tornam-se mais coesos e, ao mesmo tempo, passam a ter mais 

expressividade em relação a seus participantes e aos possíveis novos integrantes, 

que buscam o mesmo padrão de autoimagem e vislumbram a possibilidade de terem 
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seus desejos atendidos. Essa satisfação favorece a manutenção do conjunto e de 

suas perspectivas, transformando-o em um autêntico grupo de referência (PETER; 

OLSON, 2009). 

 

Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007, p. 72) afirmam que os termos grupo e 

grupo de referência devem ser compreendidos de forma distinta. Para o autor um 

‘grupo’ é definido como dois ou mais indivíduos que compartilham um conjunto de 

normas, valores ou crenças e têm certos relacionamentos um com o outro, definidos 

implícita ou explicitamente de modo que seus comportamentos sejam 

interdependentes. Já um ‘grupo de referência’ é um grupo cujas perspectivas ou 

valores presumidos são utilizados por um indivíduo como base para seu 

comportamento real. Assim, um grupo de referência é simplesmente um grupo que 

um indivíduo utiliza como guia para seu comportamento em uma situação específica. 

 

 

2.3.1 Tipos de grupos de referência 

 

Os grupos de referência possuem diferentes características e os indivíduos 

podem pertencer a vários grupos em um mesmo tempo, segundo Blackwell, Miniard 

e Engel (2011), os grupos de referência podem ser classificados de acordo com os 

seguintes critérios: 

 

(1) Primários: quando uma agregação social é suficientemente íntima para 

permitir e facilitar interações frente a frente irrestritas. 
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(2) Secundários: possuem interações frente a frente, porém, mais esporádica, 

menos abrangente e com menor influência ao moldar pensamentos e 

comportamentos. 

(3) Formais: são caracterizados como uma estrutura definida (geralmente escrita) 

que possui uma lista de membros conhecidos e com regulamentos para 

entrada de novos membros. 

(4) Informais: em contraste com os grupos formais, são menos estruturados e 

mais provavelmente baseados em amizades ou interesses. 

(5) Associação formal: quando os indivíduos são reconhecidos como membros 

de um grupo, sentem que atingiram um status formal de aceitação pelo grupo. 

(6) Aspiracionais: demonstram desejo em adotar normas, valores 

comportamentos de outros indivíduos os quais ambicionam ser parecidos. 

(7) Dissociativos: são grupos com os quais um indivíduo tenta evitar as 

associações. 

(8) Virtuais: são grupos baseados em comunidades virtuais em vez de 

comunidades presenciais. As interações são mediadas por computadores e 

pela Internet. As comunidades são estabelecidas como “conjunto de relações 

sociais entre as pessoas”, em vez dos relacionamentos frente a frente 

(OKLESHEN; GROSSHART, 1998; FISCHER et al., 1996). 

 

Blackwell, Miniard e Engel (2011) afirmam que as associações formais são 

utilizadas cada vez mais pelos profissionais de marketing para atingir os indivíduos 

com características e comportamentos similares. Da mesma forma, as associações 

formais virtuais, com suas salas de bate-papo e outras formas de agrupamento, 
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também se transformaram em um campo apropriado para diversas ações de 

marketing. Os autores, explicam que as formas de classificação são inúmeras e cita 

outros quatro critérios particularmente úteis: 

 

(1) A associação: segundo os autores este é um critério dicotômico, pois o 

indivíduo é membro de um grupo ou não. Alguns membros sentem que 

realmente pertencem a um grupo, enquanto outros não têm essa segurança. 

 

(2) A força do laço social: refere-se à proximidade e intimidade das conexões do 

grupo. Os grupos primários, como família e amigos, envolvem laços fortes e 

interação frequente, são grupos que exercem considerável influência. Já os 

grupos secundários, como as associações profissionais e de vizinhança, 

envolvem laços mais fracos e interação menos frequente. 

 

(3)  O tipo de contato: este critério observa se o tipo de interação é direta ou 

indireta. O contato direto envolve a interação frente a frente, enquanto o 

contato indireto não. A Internet proporcionou novas frentes para estudos dos 

grupos de referência indiretos por meio das comunidades virtuais. 

 

(4)  A atração: refere-se à desejabilidade, que a associação a um grupo tem para 

um indivíduo. Este critério pode variar desde o grau negativo até o positivo. 

De acordo com Blackwell, Miniard e Engel (2011), os grupos de referência 

dissociativos, são aqueles com grau de desejabilidade negativa e podem 

influenciar o comportamento dos indivíduos com a mesma intesidade que 
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aqueles com desejabilidade positiva. Os grupos de referência aspiratórios 

também exercem grande influência sobre consumidores, são agrupamentos 

aos quais o indivíduo não está associado, mas possui uma atração positiva, 

desta forma os aspirantes acabam comprando produtos que acreditam que 

são usados por tal grupo de modo a conquistar a aceitação real ou simbólica 

no grupo. 

 

Segundo Scaraboto (2006, p.11), são escassos os estudos recentes com a 

proposição de reavaliar ou adaptar a teoria existente às profundas transformações 

sociais das últimas décadas. Para a pesquisadora, a literatura apresentada na forma 

de livro-texto, que aborda o tema grupos de referência, é limitada e remonta aos 

anos 60 e 70, quando foi elaborada grande parte das definições e classificações 

utilizadas até hoje. Sendo assim, esta dissertação tomará como base também 

conceitos mais atuais propostos em artigos, como os de Kozinets (2010a), Preece 

(2004), Herring (2007) e Dholakia (2004) apresentados nos próximos itens deste 

capítulo. 

 

2.3.2 Tipos de influência de grupos de referência 

 

Solomon (2002) afirma que a convivência em grupo é capaz de moldar as 

preferências de um indivíduo que interage nesse convívio em conjunto, pois cada 

integrante possui seu nível de desejo pela aceitação social de acordo com suas 

crenças e valores, que por sua vez depende do contexto social desse indivíduo. 

 



35 

 

 

 

Os grupos de referência afetam os consumidores em diferentes formas e 

graus. Para Blackwell, Miniard e Engel (2011), dependendo de suas características e 

das situações de compra do produto é possível identificar três fatores que propiciam 

a influência de um grupo de referência.  

 

Para os autores, primeiramente, os grupos criam a socialização de indivíduos, 

processo pelo qual é obtido pela influência de vários grupos de referência. O 

processo de socialização e aculturação permite que o indivíduo saiba quais são os 

comportamentos que provavelmente resultarão em estabilidade para ambos, grupo e 

indivíduos. 

 

O segundo fator está relacionado ao desenvolvimento e avaliação de um 

autoconceito. Os participantes de um grupo de referência costumam proteger e 

modificar seu autoconceito nas suas interações com as outras pessoas dentro do 

grupo. Os autores destacam que a forma de pensar do indivíduo sobre ele mesmo 

influencia as interações sociais por meio de reações dos demais participantes do 

grupo, os quais compartilham valores e cujas opiniões são respeitadas. Como uma 

das formas de interação social é o consumo de produtos, os participantes de um 

grupo de referência transmitem significado uns aos outros quando compram e usam 

um produto. Os integrantes de um grupo de referência também mantêm seu 

autoconceito ao se conformarem com os papéis que aprenderam. O indivíduo 

também pode assumir diversos papéis quando pertence a mais de um grupo e 

sentem-se pressionados a agir de acordo com eles. 
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A ‘comparação’ é um dos meios que os indivíduos utilizam para atender suas 

necessidades de auto-avaliação, pois além da obtenção da informação proveniente 

do grupo, os integrantes também utilizam o grupo de referência como meio de medir 

seus comportamentos, opiniões, habilidade e posses. No entanto, as pessoas 

selecionam grupos de comparação em situações diferentes. Blackwell, Miniard e 

Engel (2011) relatam que a semelhança entre o indivíduo e o grupo aumenta o grau 

de confiança na precisão das informações recebidas; por outro lado, o indivíduo 

tende a valorizar visões diferentes quando está confiante de suas próprias opiniões 

e habilidades. Os autores ainda afirmam que a comparação não se restringe aos 

grupos de referência com os quais temos contato pessoal. Comerciais e televisão 

podem ser fontes de comparação social. 

 

O terceiro fator trata da ‘conformidade’. Para ele uma das formas de se obter 

obediência às normas das sociedades são os grupos de referência. Os autores 

explicam que a conformidade, muitas vezes, representa uma das atitudes do 

indivíduo que deseja pertencer a um grupo de referência. Tal fato acontece quando 

ocorrem pressões reais ou percebidas de um grupo ocasionando uma mudança de 

crença e ações em parte de seus integrantes. Segundo ele, existem dois tipos de 

conformismo: a submissão, quando um indivíduo se conforma com os desejos do 

grupo sem aceitar seus comportamentos e crenças e a aceitação, quando o 

indivíduo realmente modifica suas crenças e seus valores de forma equivalente ao 

grupo (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2011). 

 



37 

 

 

 

Os autores afirmam que existem três tipos de influências de grupos de 

referência. Segundo eles, as decisões, os comportamentos e o estilo de vida dos 

participantes de um grupo de referência podem ser afetados por influências 

normativas, de expressão de valor ou informacionais. As influências normativas são 

aquelas que alteram os comportamentos e crenças do indivíduo para atender às 

expectativas do grupo de referência. As influências de expressão de valor ocorrem 

quando o indivíduo passa a aceitar as normas, valores, atitudes e comportamentos 

por uma questão de associação psicológica com o grupo de referência e as 

influências informacionais ocorrem quando o indivíduo recorre ao grupo de 

referência por ter dificuldade no acesso determinadas características de um produto 

ou marca apenas por meio da observação ou contato (BLACKWELL; MINIARD; 

ENGEL, 2011). 

 

Com o surgimento da Internet, novas formas de agrupamento começaram a 

proporcionar novas possibilidades de interação entre consumidores e 

consequentemente novas formas de influência entre participantes destes novos 

grupos. Wellman et al. (2002) expõem as três principais vertentes que discutem as 

possíveis influências da Internet sobre o grupo. Os autores explicam que a Internet 

pode enfraquecer algumas comunidades à medida que alguns internautas passam a 

negligenciar suas famílias, amigos, parentes e vizinhos em busca de 

relacionamentos virtuais, em outro ponto de vista, a Internet fortalece algumas 

comunidades partindo do princípio que indivíduos que participam de comunidades 

aderem a mais uma forma de contato além das meios tradicionais, como telefone e 

encontros face-a-face. Finalmente a terceira vertente que se apoia no fato da 
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Internet transformar a comunidade, uma vez que a forma de conectividade possibilita 

que as pessoas desenvolvam amplos grupos de interesse e compartilhem mais 

informações do que seria possível em um contato físico no mundo real. 

 

Recuero (2010) e Castells (2003) defendem a ideia da Internet como 

transformadora de indivíduos e seus grupos, assim como estes transformam 

simultaneamente a própria Internet desde o seu surgimento. 

 

 

2.4    HISTÓRICO DOS PRIMEIROS GRUPOS DA INTERNET 

 

Apesar de a ideia de uma rede interligada ser fruto do período da Guerra Fria, 

a maior parte dos envolvidos no desenvolvimento embrionário da rede mundial 

possui suas origens em três diferentes grupos não militares, o primeiro deles 

formado por integrantes do meio acadêmico. Reid (1997) relata que, ao final da 

década de 1960, estudantes de pós-graduação tiveram papel decisivo no chamado 

projeto Arpanet, a primeira rede do ARPA. Diversas universidades americanas - 

entre elas, a da Califórnia, a Harvard University, a University of Utah, a Stanford 

University, a University of Illinois e o Massachusetts Intitute of Technology (MIT) - 

além de instituições de pesquisa francesas, suíças e britânicas, trabalharam de 

forma cooperada com a ajuda de professores e estudantes no desenvolvimento de 

várias peças que constituíram o grande quebra-cabeça da rede mundial. 
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Lewis (2000) relata que o segundo grupo participante na criação da Internet 

era representado pelas corporações privadas, grupo esse que se mostrou 

fundamental na fase inicial da Internet. No início de sua existência, a rede ainda era 

restrita aos pesquisadores e a um pequeno grupo de desenvolvimentistas 

universitários; no entanto, empresas como a IBM e Laboratórios Bell, entre outras, 

abraçaram as ideias das mentes e dos papéis acadêmicos, e transformaram-nas em 

algo concreto, pavimentando o que seria a futura infohighway e seus acessórios de 

comunicação.   

 

Não menos relevante, em uma fase posterior, em que a rede começou a se 

tornar popular, empresas como a AT&T, Compuserve, MCI Communications, a AOL 

American On Line (AOL) dentre outras, apostaram na criação e na oferta de serviços 

on-line que permitiram à comunidade global compreender, enquanto experimentava, 

o que seria a maravilha digital do final do milênio. Consequentemente, esses novos 

negócios conseguiram propiciar a primeira alavancada na rede mundial.  

 

Graças a esses pioneiros da iniciativa privada, era dado, então, o pontapé 

inicial para a eclosão de um novo mundo, não mais com exclusivos fins militares ou 

acadêmicos, mas principalmente na perspectiva de interesses comerciais. Para 

Lewis (2000), essa aposta foi crucial para a consolidação da rede. 

 

Lévy (2001) relata que o terceiro, e talvez mais importante grupo, compreende 

aquele formado por amantes da tecnologia da informação, a maioria deles jovens 

universitários, os chamados nerds, geeks e hackers. Trata-se de amigos de 
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pesquisadores dessa área tecnológica para a nova rede, que se reuniam 

virtualmente, por curiosidade, por hobby e até mesmo pelo sentimento de pertencer 

a um grupo, alimentados com sonhos e ideais que precediam a sua época. Este 

último grupo, formado por anônimos e distantes do controle militar, desencadeou um 

processo inconsciente e anárquico de troca de ideias, de conhecimentos e de 

experiências, abraçados a um sonho científico de transformar o mundo através da 

comunicação por computador.  

 

De acordo com Lewis (2000), a contribuição mais concreta desses novos 

agentes foi o desenvolvimento de pequenos grupos virtuais de informação. Eram 

usuários de bulletin board systems (BBS) espalhados pelo mundo, além de redes 

pioneiras que começavam a apresentar a primeira face da Internet, entre elas a 

Boulder, no Colorado; a Electronic Village, em Blacksburg; a FreeNet em Cleveland; 

a Chetbuco, em Halifax. Todas ebuliram durante a década de 1980, trocaram 

informações com outras redes e estenderam suas ramificações. A propósito, 

Castells (2003) refere-se a este grupo como uma tecnoelite movida por uma cultura 

tecnomeritocrática. Diz ele: 

 

“[...] Trata-se de uma cultura da crença no bem inerente ao 
desenvolvimento científico e tecnológico como um elemento decisivo 
no progresso da humanidade. Está, portanto, numa relação de 
continuidade direta com o Iluminismo e a Modernidade, como o 
assinalou Tuomi (2000).” (CASTELLS, 2003, p. 36) 
 

 

Esse conjunto de indivíduos que participaram ativamente da construção dos 

alicerces da Internet apresentava as características básicas de um grupo de 
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referência e começava a dar forma àquilo que Castells (2003) nomeou de subcultura 

hacker. Seus integrantes não eram remunerados financeiramente, e tampouco 

possuíam um engajamento cívico que justificasse seus esforços. Ao contrário, eram 

movidos pela paixão pela tecnocultura e, consequentemente, pelo entusiasmo de 

pertencer a um grupo visionário. Quanto à forma de contato indireta, seus 

participantes conseguiram uma coesão por conta do desejo de aproximar-se de um 

grupo de pessoas semelhantes em seus valores, atitudes e comportamentos. Era 

formado por indivíduos que influenciavam o comportamento do grupo, ao mesmo 

tempo em que eram influenciados pelo grupo. Todos estavam envolvidos com a 

mesma aspiração e atuavam de maneira informal, ou seja, todos interagiam por 

amizade ou por interesses comuns (CASTELLS, 2003). 

 

No entender de Castells (2003, p.98), ao longo de sua existência, a Internet 

foi apropriada pela prática social, em toda a sua diversidade. Da década de 1980 em 

diante, os usuários já se comunicavam através de computadores e a rede já começa 

a ser povoada por novos integrantes que não eram necessariamente peritos em 

programação. A grande rede mundial emergiu por apresentar um novo padrão de 

interação social, interpretado como o auge de um processo histórico de 

desvinculação entre localidade e sociabilidade na formação da comunidade. Castells 

(2003) esclarece que novos padrões, seletivos, de relações sociais substituíram as 

formas de interação humana limitadas pelas dimensões territoriais do mundo físico. 

 

De acordo com Hiltz (1995), conjugando esses três objetos transformadores – 

indivíduo, grupo e ciberespaço – pode-se afirmar que a coexistência de tais 
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elementos e suas relações criam uma interdependência evolutiva de tal forma que 

cada um deles depende do outro para se manter e existir dentro de seus objetivos. 

Conclui-se então, que os primeiros grupos participantes dessa gênese digital da 

Internet construíram-se de grupos de referência virtuais que moldaram a rede 

mundial; em contrapartida, a própria rede forneceu, e continua fornecendo, subsídios 

para que grupos virtuais continuem possibilitando sua perpetuação. 

 

 

2.5    REDES SOCIAIS 

 

Diversos autores definem rede social utilizando diferentes conceitos. Recuero 

(2010, p.24) explica que, nesse caso, uma rede é uma metáfora para observar os 

padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 

os diversos atores. Desse modo, o entendimento de rede tem seu foco na estrutura 

social, em que não é possível isolar os atores sociais e tampouco suas conexões. 

Uma abordagem simples e esclarecedora define redes sociais como um conjunto de 

dois elementos, a saber: de um lado atores, como pessoas, instituições ou grupos 

em suas representações performáticas; de outro, conexões, como as interações ou 

os laços sociais (WASSERMAN, FAUST, 1994; DEGENNE, FORSÉ, 1999 apud 

Recuero, 2010, p.24).  

 

Com a popularização da Internet, o relacionamento entre atores de um 

conjunto social acabou ganhando essa nova dimensão digital, tornando cada vez 

mais entrelaçada a camada virtual que cobre o planeta. Essa libertação territorial do 
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internauta em relação ao mundo físico resulta na formação de um novo conceito de 

rede. A transposição dos limites geográficos permite não só a quebra da barreira do 

espaço, como também a do tempo; e, ademais, ela vai além, criando um novo 

mundo onde as diferentes culturas e normas de conduta se complementam e se 

aniquilam sem formalidades, tornando necessária uma revisão global das regras 

vigentes para a criação de novas leis (LÉVY, 1996). 

 

O surgimento do conceito de redes sociais precede o de comunidades 

virtuais, segundo Tonn et al. (2001, p. 201), redes podem ser definidas como um 

sistema baseado no computador ou numa série de sistemas desenhados para 

atender às necessidades sociais e econômicas de uma comunidade de indivíduos 

espacialmente definida. Para esses autores, as redes virtuais podem repor o local 

aberto pelo decréscimo no uso das comunidades tradicionais como locais em que as 

pessoas possam se encontrar, para eles quanto mais as pessoas se encontram face 

a face, maior a possibilidade de estas construírem relacionamentos virtuais. 

 

Regularmente os termos redes virtuais e comunidades virtuais são utilizados 

sem distinção, principalmente no jargão popular. Dolakia et al. (2004) confirmam 

este acontecimento e afirmam que as duas expressões costumam ser tratadas de 

maneira homogênea na literatura, incluindo profissionais de marketing que avaliam 

as comunidades virtuais como sendo essencialmente comunidades baseadas em 

redes. Para Dolakia et al. (2004) existe uma diferenciação entre redes sociais e 

comunidades virtuais baseadas em pequenos grupos, pois apesar das comunidades 

virtuais baseadas em redes compartilharem da definição de comunidades virtuais 

em suas características de grupos especializados, geograficamente dispersos e 
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baseada em um grupo estruturado de participantes que compartilham um interesse 

comum, os autores afirmam que quando o foco passa a ser o contato virtual com um 

pequeno grupo de indivíduos que se conhecem pessoalmente para manter 

relacionamentos e cumprir objetivos comuns, esses podem ser chamados de 

comunidades virtuais baseadas em pequenos grupos. 

 

Para Dolakia et al. (2004), a principal diferença dentre as duas categorias é 

que para os participantes de comunidades virtuais baseadas em pequenos grupos, o 

grupo específico com o qual os membros interagem é o foco mais importante do que 

para aqueles que pertencem a comunidades de redes. Desse modo, os autores 

explicam que para os participantes das comunidades as redes virtuais costumam ser 

apenas mais um local de encontro, ao invés de ser o único. 

 

 

2.6    COMUNIDADES 

 

Conceituar o significado de comunidade implica, antes de tudo, compreender 

que o termo pode assumir diferentes significados. Dessa forma é importante 

considerar, em um primeiro momento, o objetivo principal do estudo pretendido.  

Pesquisadores, cuja área de interesse está relacionada ao comportamento do 

indivíduo dentro de um grupo, especialmente ao que evidencie as relações 

humanas, definem comunidade dentro de uma perspectiva social, que será 

apresentado a seguir. Sob outro aspecto, estudiosos que buscam respostas 

concernentes a processos e a técnicas de interação em comunidade possuem um 

olhar tecnológico sobre as diferentes comunidades. 
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Recuero (2010, p. 24) afirma que uma rede social exprime uma metáfora para 

observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões 

estabelecidas entre os diversos atores. Assim, a abordagem de rede tem seu foco 

na estrutura social, em que não é possível isolar os atores sociais e nem suas 

conexões. Alinhado com o pensamento de Recuero, Etzioni e Etizioni (1996) aborda 

os valores afetivos e cognitivos necessários para coexistência de uma comunidade. 

Dentre eles, cita o comprometimento do indivíduo por um senso de valores, as 

crenças e as convenções compartilhadas com outros membros da comunidade e o 

grupo de elementos que ele classifica como internalização. Esse pesquisador 

declara que o processo de identificação com o grupo também possui grande 

relevância, pois é essa identidade que faz o indivíduo suportar um ao outro indo 

além de um objetivo utilitário de uma particular interação. 

 

Uma comunidade é, sumariamente, o espaço para a interação, o meio 

adequado para o fenômeno das relações e dos laços sociais. A interação traduz 

uma determinada ação que apresenta um reflexo comunicativo entre o indivíduo e 

seus pares, como resposta cultural. Para a compreensão da interação social, faz-se 

imprescindível estudar a comunicação entre os atores em suas relações de trocas 

de mensagens e seus significados, compreender como as trocas sociais estão 

relacionadas com as trocas comunicativas (FISHER et al., 1996; RECUERO, 2010 ). 

 

Em uma abordagem contemporânea, a sociologia abstrai a necessidade do 

fator presença física como conceito obrigatório no entendimento do termo 

comunidade. Com o advento de novas tecnologias de comunicação, que permitiram 
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a interação e a manutenção de laços sociais entre grupos de interesse, e a 

percepção de comunidade, independente da necessidade da presença física, uma 

proposta mais eclética torna-se mais atraente para todas as áreas de estudo. Assim, 

é fundamental compreender as comunidades além da condição do agrupamento 

físico, evidenciando-as como redes de laços sociais que oferecem informação, 

apoio, senso de pertencimento e identidade social, torna-se fundamental.  

(WELLMAN e GULIA, 1997; RECUERO, 2010). 

 

Em vista ao exposto, a definição tradicional de comunidade, como um espaço 

de socialização em conformidade com esse novo conceito, agora de dimensão 

virtual, em que seus participantes se encontram e interagem, tais entendimentos 

complementam-se e conferem legitimidade a esse novo conceito de comunidade, 

denominado comunidade virtual (RECUERO, 2010).  

 

2.6.1 Comunidades de marca 

 

Muniz e O’Guinn (2001), também compartilham o conceito de comunidade ao 

observarem o comportamento de seus participantes. Esclarecem eles que é possível 

classificar as comunidades levando em consideração três aspectos: a consciência 

de espécie, que representa um sentimento compartilhado de pertinência ao grupo; 

os rituais e as tradições compartilhados, que corresponde à prática e à perpetuação 

dos costumes da comunidade e finalmente o sentimento de responsabilidade moral, 

que se configura pelo sentimento de coletividade usado como ação coletiva contra 

alguma ameaça à comunidade.  
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Ainda para esses dois teóricos, os integrantes de uma comunidade podem 

utilizá-la com a finalidade de compartilhar informações sobre uma empresa, a 

respeito de uma marca ou de um produto e até mesmo de um serviço, de modo a 

constituir uma comunidade de marca.  Os autores definem comunidade de marca 

como: 

Uma comunidade de ligação especializada e não definida 
geograficamente, baseada em um conjunto estruturado de relações 
sociais entre os admiradores de uma marca. (MUÑIZ; O´GUINN, 2001, 
p. 412) 
 

 

 De acordo com a definição dos autores as comunidades de marca podem ser 

grupos relativamente estáveis, com graus de comprometimento relativamente fortes, 

podendo essas comunidades se formar ao redor de qualquer marca, mas muito 

provavelmente se constituem ao redor de marcas com uma imagem forte, uma 

história longa e rica e uma competição agressiva (MUÑIZ; O´GUINN, 2001, p.415) 

 

Alguns conceitos relacionados ao comportamento do consumidor evidenciam 

as características de uma comunidade de marca. McMillian e Chavis (1986) 

relacionam quatro benefícios obtidos pelo indivíduo quando este adquire o senso de 

comunidade. A primeira vantagem está relacionada ao esforço empregado na 

compra do produto de acesso; tal fato os proporciona o status de associação ou 

consciência compartilhada; o segundo benefício está na possibilidade do integrante 

participar da cocriação de produtos criando um sentimento de que se importa com a 

comunidade e com o que pode ser oferecido pela comunidade; o terceiro trata do 

status gerado pelo sentimento de integração e preenchimento de necessidades, 

neste caso os participantes sentem-se recompensados pelo grupo pelo fato de 

serem transmissores de conhecimentos e habilidades e finalmente o benefício do 
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compartilhamento da autoidentidade do indivíduo com a identidade de uma 

organização fazendo o participante perceber a comunidade como uma extensão de 

sua identidade individual. 

 

Um conceito regularmente abordado na literatura, interpreta as comunidades 

de marcas como um local de culto e rituais tribais. O termo “tribo” resgata os valores 

relacionados às sociedades arcaicas e por isso adota a possível existência de 

ligações não-racionais nos processos que envolvem seus participantes. Para Cova e 

Cova (2002), pertencer a uma tribo tornou-se individualmente mais importante do 

que pertencer a uma classe social ou segmento. Os autores afirmam que os 

consumidores não estão apenas buscando produtos e serviços que possa ligá-los 

aos demais à sua tribo. Assim, os autores descrevem marketing como: 

 
A atividade de criar o design e desenvolver produtos e serviços 
designados a facilitar a copresença é o recolhimento comunal de 
indivíduos no tempo de suas tribos: um tipo de marketing tribal. 
(COVA; COVA, 2002). 
 

 

Mesmo com muitas semelhanças, Burgh-Woodman e Brace-Govan (2007) 

sugerem uma diferenciação entre as tribos e as comunidades de marca. Para as 

autoras as tribos estão relacionadas a estilos de vida, como surfistas e skatistas, por 

exemplo. Assim as tribos encontram muitas semelhanças com o conceito de 

subculturas de consumo, à medida que as comunidades de marca estão fortemente 

relacionadas à paixão por uma marca. Contudo, Cova e Cova (2002) ressaltam que 

as tribos são organizadas em torno de uma paixão ou objeto de culto e citam o 

exemplo dos amantes da Harley-Davidson, eles exibem muitas similaridades com as 
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comunidades de marca. Ainda assim, Cova e Cova (2002) reforçam que quando 

uma marca passa a ser muito presente em uma tribo, ao ponto de patrocinar seus 

eventos, a marca em si passa a ser um membro dessa comunidade e assim deixa 

de ser uma comunidade de marca e passa a ser uma “comunidade patrocinada pela 

marca”, o que é conceitualmente diferente. Deste modo, uma tribo de surfistas pode 

ser considerada uma tribo quando o surfe é o centro de todo o relacionamento, 

mesmo que uma marca patrocine essa tribo de maneira muito ativa, desde que não 

seja a principal razão para a sua existência. 

 

Para Muniz e O´Guinn (2001) os membros de uma comunidade de marca não 

são meramente espectadores passivos e alheios à atividade de consumo; em tal tipo 

de agrupamento, prevalece a função interpretativa dos integrantes, visto que a 

significação da marca é discutida entre os partícipes e não é aceita de forma pronta 

e imutável. Outra característica observada nas comunidades de marca diz respeito a 

sua longevidade, uma vez que os próprios atores são mais comprometidos e 

procuram obter o reconhecimento do grupo e consequentemente, alcançar 

autenticidade e identidade.  

 

Por fim, com base em todos esses aspectos, entende-se ser legítima a 

existência de uma comunidade de marca, podendo o conceito ser aplicado a todo 

tipo de marca. Terá um potencial maior para formação desse tipo de grupo aquelas 

que possuírem uma imagem mais forte, uma história mais evidente e uma 

competitividade mais intensa (MUNIZ; O´GUINN, 2001). 
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2.6.2 Comunidades virtuais 

 

O termo comunidade virtual se nos apresenta sob inúmeras definições na 

literatura científica. Segundo Recuero (2010), mais do que uma comunidade 

tradicional, trata-se de uma experiência de interação entre congêneres, estruturada 

em um espaço sem dimensões físicas que permite eliminar as limitações do tempo e 

do espaço, de maneira a proporcionar a seus participantes, informações em 

quantidade, variedade e velocidade inatingíveis se comparada com as mídias 

analógicas. 

 

Para Lévy (2009), entre todas as novas tecnologias de comunicação, a 

Internet é sem dúvida a que causou mais transformações nas interações sociais, 

seja de forma quantitativa ou qualitativo, se comparada às grandes criações 

tecnológicas que aconteceram nos últimos quinhentos anos. Essa nova dimensão 

digital possui um sem fim de nomenclaturas que transitam por terminologias técnicas 

e até por apelidos de cunho metafórico. No contexto deste estudo, uma das 

expressões mais apropriadas para referir-se a esse novo espaço, em que 

acontecem as interações sociais é o termo “ciberespaço”. Curiosamente, essa 

terminologia, que ganhou grande aderência em praticamente toda literatura, foi 

criada por William Gibson, considerado por muitos o mais renomado entre os 

escritores de ficção científica. Gibson popularizou a expressão após a grande 

difusão de sua obra intitulada “Neuromancer”, publicada em 1984, aproximadamente 

dez anos antes de a Internet começar a se tornar conhecida no mundo.  

 

Desde então, o termo ‘ciberespaço’ passou a ser aplicado amplamente como 

a designação de um espaço não físico em que acontecem diversos tipos de 
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interações entre indivíduos. Kellogg (1991) assegura que o ciberespaço aumenta a 

realidade, partindo do princípio de que ele supre esse espaço físico concebido em 

três dimensões com uma nova camada eletrônica, com isso, ela agrega um conceito 

especial à definição de ciberespaço, conceito esse entendido por ela própria como 

“realidade aumentada”. 

 

Outra explicação sobre o gênero, regularmente empregada nos trabalhos 

científicos, descreve as comunidades virtuais como espaços sociais mediados, em 

interseção com o ambiente virtual, mantidos por seus participantes, que por sua vez, 

reúnem-se para resolução de objetivos comuns e compartilhados, por meio de uma 

constante comunicação (BAGOZZI; DHOLAKIA, 2002). Complementando essa 

definição, Porter e Donthu (2005) incluem o elemento mercadológico e caracterizam 

as comunidades virtuais como: 

 

Uma agregação de indivíduos ou parceiros de negócios que interagem 
em torno de um interesse comum, onde a interação é pelo menos 
parcialmente suportada e/ou mediada pela tecnologia e guiada por 
alguns protocolos e normas.” (PORTER; DONTHU, 2005, p.02). 
 

 

Em meio às diversas definições de comunidades virtuais, existem sobre elas 

alguns aspectos comuns e outros complementares. Entre os autores pesquisados, 

nenhum apresentou discordância ou choque de ideias e/ou de conceitos a esse 

respeito. A maioria das definições possui, como ponto comum, a ideia de 

agrupamento, de relacionamento e de interação entre os participantes, além do 

interesse por um objetivo comum e a comunicação por meio digital como elemento 

mantenedor do grupo.  As diferentes exposições se complementam quanto à ênfase 

no fator social ou no mercadológico. Tais elementos complementares conduzem 

alguns autores a classificar as comunidades virtuais em diferentes categorias. 
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Para que seja compreendido e situado o objeto deste estudo, faz-se 

necessário compreender a diferença entre comunidades virtuais baseadas em rede 

e comunidades virtuais baseadas em pequenos grupos. Thorbjorsen et al. (2002) 

definem redes sociais virtuais como “um sistema baseado no computador ou numa 

série de sistemas desenhados para atender às necessidades sociais e econômicas 

de uma comunidade de indivíduos espacialmente definida”. Para Dholakia et al. 

(2004), as comunidades virtuais são tratadas por muitos pesquisadores como algo 

único; segundo eles, muitos profissionais de marketing observam as comunidades 

virtuais simplesmente como se elas fossem baseadas em redes. Assim, para esses 

autores, os agrupamentos na Internet são diferenciados em ‘comunidades virtuais 

baseadas em redes’, das ‘comunidades baseadas em pequenos grupos’. Para eles, 

as ‘comunidades baseadas em redes’ representam grupos especializados e 

geograficamente dispersos, baseados em um grupo estruturado de participantes que 

compartilham o interesse comum de estarem conectados. Já as ‘comunidades 

baseadas em pequenos grupos’ são aquelas que possuem como foco interagir com 

grupo menor em relação ao número de pessoas, as quais, em sua maioria, se 

conhecem no mundo real, daí a intenção de alcançar objetivos comuns, mesmo que 

esses pequenos grupos possuam foco comercial. O que diferencia um agrupamento 

do outro, é que o primeiro possui maior interesse no meio virtual e o segundo tem 

sua atenção voltada para o grupo de indivíduos reais. 

 
A rede social Facebook utiliza a denominação fanpage, ou página de fãs, para 

o mecanismo de interfaces utilizadas na divulgação de uma marca para um grupo de 

possíveis seguidores. Segundo definição publicada em sua própria rede, 
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Fanpages são para empresas, organizações e marcas compartilharem 
suas histórias e se conectarem com as pessoas. Assim como as linhas 
do tempo, você pode personalizar as páginas adicionando aplicativos, 
publicando histórias, promovendo eventos, envolver e aumentar seu 
público fazendo publicações regulares. As pessoas que curtirem sua 
página e os amigos delas receberão atualizações em seus Feeds de 
notícias..” (FACEBOOK, 2012)  
 
 
 

Essa definição, de caráter comercial, limita-se a esclarecer a finalidade de 

uma fanpage, além de restringir os possíveis criadores de páginas de fãs a um 

grupo muito limitado de categorias. Um rápido passeio pela rede social Facebook é 

o suficiente para constatar a presença virtual de uma grande variedade de 

protagonistas fundadores de fanpages. Como exemplo, pode-se citar cidadãos 

comuns, pessoas pouco conhecidas além do próprio círculo social. Elas criam uma 

página de referência por mera vontade de compartilhar ideias com quem quer que 

seja, desde que entre eles haja afinidade de interesses. Outro caso frequente são as 

páginas de grupos familiares, pessoas com algum grau de parentesco que se unem 

para manter contato; contudo, entre a maior de todas ocorrências estão, 

provavelmente, as páginas de grupos de amigos que estudaram em uma mesma 

instituição.  

 

A definição de fanpage encontrada no próprio Facebook não atinge em 

profundidade os conceitos que definem a essência de seu meio, formato e 

processos, limitando-se apenas a uma explicação operacional dos próprios recursos. 

Apesar disso, ela possui pontos de conformidade com as definições do termo 

“comunidade virtual”, elaborados por diversos pesquisadores, principalmente no que 

tange ao fator conectividade e comportamento. Segundo Rheingold (1995; apud 
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RECUERO, 2010, p.137), um dos primeiros autores a utilizar efetivamente esse 

termo, define-o da seguinte forma: 

 
 

“As comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede 

[Internet], quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante 

essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com 

suficientes sentimentos humanos, para formar redes de relações 

pessoais no ciberespaço”. (RHEINGOLD, 1995, p. 20) 

 

Tais espaços virtuais podem ser enquadrados tanto na categoria de 

comunidade virtual definida por Kozinets (1999), quanto na classificação de 

comunidade de interesse de Armstrong e Hagel (1996), que se apoia na ideia de um 

espaço em que os participantes interagem intensivamente sob tópicos específicos; 

para tanto, envolvem um alto grau de comunicação interpessoal, além de trocarem 

ideias, sentimentos e experiências sobre algum assunto em comum. 

 

Percebido o fato de as comunidades virtuais possuírem diversas 

características, seja quanto a formato de organização no meio digital, seja quanto à 

função ou finalidade do uso ou, ainda, quanto ao modo como seus participantes 

interagem, torna-se imprescindível, neste momento, a compreensão das diferentes 

categorias de comunidades virtuais. 

 

2.6.2.1 Tipos de comunidades virtuais 

 

Diferentes autores classificam as comunidades virtuais aplicando diferentes 

critérios. Scaraboto (2006) afirma que existem dezenas de definições sobre 

comunidades on-line e explica, que de acordo com o tipo de estudo a ser realizado, 

cada área do conhecimento classifica-as conforme o critério que julga mais 
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adequado, pois as comunidades podem variar enormemente em relação ao seu 

propósito, estrutura e funcionamento. Igualmente a variedade de formas de 

classificação também são diversas as nomenclaturas utilizadas, Kozinets (1999) 

utiliza em toda a sua obra, o termo ‘comunidade on-line’, já Rheingold (1993) faz 

referências a ‘comunidades virtuais’, enquanto Etzioni (1999) se apropria da 

expressão ‘comunidade mediada por computador’. 

 

Dholakia et al. (2004) utilizam como referência os motivos que levam os 

indivíduos a fazer parte de determinado grupo. Desse modo, eles categorizam as 

comunidades em dois grupos. O primeiro é formado pelas comunidades em que os 

participantes são motivados por valores individuais, como a percepção de um status 

em dar e receber informações, além do valor do auto-conhecimento que proporciona 

ao participante a compreensão de si mesmo através da troca de informações com 

outros integrantes, de modo a colaborar com o indivíduo em sua formação de 

opinião. O segundo grupo é formado pelas comunidades em que os indivíduos 

encontram-se intensamente envolvidos com valores sociais, como o apoio, amizade 

e intimidade (DHOLAKIA et al., 2004).  

 

Entre as formas de classificação de comunidades virtuais mais apropriadas 

para este estudo, está a proposta de Armstrong e Hagel (1996), por ir além do 

enfoque social e transcender para o campo do comportamento do consumidor. 

Segundo esses autores, os consumidores percebem valor em participar de grupos 

on-line, nos quais podem interagir com o maior número de participantes possível, 

além de obterem informações de diferentes fontes e não possuírem 

comprometimento comercial com determinada marca ou organização.  
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Em verdade, Armstrong e Hagel (1996), priorizam os objetivos dos 

participantes e seus comportamentos e apresentam a seguinte proposta de 

classificação das comunidades virtuais : 

 

(1) Comunidades de transação: caracterizam aquelas destinadas a troca 

de produtos e informações. 

(2) Comunidades de interesse: constituem grupos virtuais criados por 

consumidores que realizam uma intensa e variada comunicação interpessoal em 

tópicos de interesse. Inclui-se nesta modalidade as comunidades virtuais de marca 

citadas por Kozinets (1999). 

(3) Comunidades de fantasia: caracterizam-se pela criação de ambientes, 

personalidades e estórias, quase sempre idealizados pelos integrantes. Não raro, 

são comunidades para jogos on-line. 

(4) Comunidades de relacionamento: designam redes criadas para o 

compartilhamento de experiências de vida entre os participantes. 

 

Seguindo a linha de investigação das comunidades virtuais com ênfase no 

comportamento do consumidor, Kozinets (1999) faz uma importante observação 

sobre as características desse tipo de agrupamento no ambiente virtual e os 

classifica-os quanto à forma de interação. Assim, ele os divide em: fóruns, listas de 

discussão, salas de bate-papo e mundos virtuais.  

 

Os fóruns apresentam a característica de um boletim eletrônico, em que seus 

participantes publicam mensagens uma após a outra em relação a um tópico 

definido por um moderador. Nessa modalidade, muitas vezes os participantes 
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precisam ser previamente aceitos pelo grupo ou pelo moderador, havendo a 

necessidade, ademais, de possuírem um login e uma senha que lhes permita entrar 

no fórum, e possibilite consultar e postar mensagens. Já as salas de bate-papo 

simbolizam espaços livres, em alguns casos sem moderador, sendo raramente 

necessária uma aprovação prévia para entrar no grupo. Dispensam quase sempre o 

uso de login e/ou senha, podendo o participante entrar ou sair definitivamente no 

momento que desejar; seus integrantes participam desse espaço por algum 

interesse comum, quase sempre motivados pela busca do entretenimento. 

 

Os chamados mundos virtuais possuem o apelo da simulação visual de um 

ambiente temático, e seus participantes possuem “avatares” (personagens virtuais) e 

interagem mais pela ação de seus simulacros do que por meio de textos. Finalmente 

as listas de discussão, organizadas por tópicos de interesse e que reúnem 

endereços de e-mail de seus integrantes permitindo a distribuição de mensagens 

postadas pelos participantes que são gerenciadas automaticamente.  

 

Quadro 1 - Tipos de comunidades virtuais de Kozinets, (1999) 

 
Fonte: adaptado de Kozinets (1999, p. 04) 

 

Conforme apresentado no quadro 1, o autor combina esses agrupamentos em 

uma matriz, criando uma interdependência entre dois tipos de relacionamento social 
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– que se caracterizam como estreito ou largo –, e dois tipos de objetivos, que podem 

ser apenas troca de informação ou interação social. 

 

De Valck (2012) leva em consideração o caráter da transformação dinâmica 

das comunidades virtuais e propõe uma tipologia para análise de seus participantes 

baseada em cinco variáveis: 

 

(1) A frequência das visitas à comunidade; 

(2) A duração das visitas à comunidade; 

(3) O empenho na busca de informações; 

(4) O engajamento na oferta de informações; 

(5) O nível de participação nas discussões com o grupo. 

 

Uma outra forma de classificar as comunidades virtuais é proposta por Porter 

(2004). Ele separa os espaços em dois níveis distintos, de acordo com a maneira 

como a comunidade foi fundada e por quem é mantida. Assim, o primeiro nível é 

representado pelas comunidades iniciadas por membros ou por aquelas outras 

patrocinadas por organizações. No segundo nível da classificação, as concebidas 

por membros podem ser definidas como criadas por consumidores ou por 

profissionais; já as amparadas por organizações podem ser divididas como 

filantrópicas, governamentais ou comerciais. A tipologia de Porter (2004) 

compreende a diferença de um grupo gerido por indivíduos, em relação a outro 

conduzido por uma organização. Além do mais, ele compreende que uma 

comunidade com enfoque comercial pode diferir dos demais tipos de grupos. 
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No tópico 2.6.1 deste capítulo, ao tratar das definições convencionais de 

comunidade, apresentou-se o conceito de Muniz e O´Guinn (2001) a respeito de 

comunidade de marca. Avançando além dessa visão tradicional, à medida que as 

novas tecnologias de comunicação reduzem as limitações do tempo e derrubam as 

do espaço geográfico físico, torna-se necessário o entendimento de um novo tipo de 

comunidade de marca. Segundo Kozinets (2010a), essas comunidades ganham 

novo potencial, ao permitir que o também novo consumidor amplie sua realidade 

social em favor da realidade virtual emergente. Desse modo, esse fenômeno adapta 

a ideia de comunidade de marca ao entendimento de uma nova categoria de 

agrupamento, classificado como comunidade virtual de marca. 

 

Kozinets (1999), em seus estudos netnográficos, alia o conceito de 

comunidade de marca ao de comunidade virtual. Para tanto, define comunidade 

virtual de marca como o resultado da intensidade de dois diferentes fatores que se 

potencializam: um representa a relação do indivíduo com a atividade do consumo e 

o outro o relacionamento entre os integrantes da comunidade virtual. Para descrever 

a relação sinérgica entre esses dois fatores, ele utiliza o conceito de engajamento do 

indivíduo na participação com o grupo.  

 

Aliado às propostas de Porter (2004) e Kozinets (1999), outros autores 

corroboram o cuidado em compreender as comunidades relacionadas ao âmbito 

comercial daquelas cujo enfoque é estritamente social. Para Armstrong e Hagel 

(1996), uma comunidade comercial possui como diferencial a intenção de favorecer 

compras e vendas de produtos e serviços e fornecer informações relacionadas a 
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essas transações, não podendo, portanto, serem tratadas da mesma forma que as 

comunidades sociais, no sentido tradicional, em que os participantes são 

encorajados a interagir uns com outros, visando a uma transação específica 

baseada em outros tipos de interações emocionais e afetivas. 

 

Porter (2004) analisa as comunidades virtuais em dois níveis distintos, ou 

seja, a maneira como foi fundada e por quem é mantida. Assim, o primeiro nível é 

representado pelas comunidades iniciadas por membros ou por aquelas outras 

patrocinadas por organizações. No segundo nível de classificação, as concebidas 

por membros podem ser definidas como criadas por consumidores ou por 

profissionais; nesse caso, as amparadas por organizações podem ser divididas 

como filantrópicas, governamentais ou comerciais. A tipologia de Porter (2004) é 

apropriada para este estudo à medida que compreende a diferença de um grupo 

gerido por indivíduos, em relação a outro conduzido por uma organização. Além do 

mais, o autor compreende que uma comunidade com enfoque comercial pode diferir 

dos demais tipos de grupos. 

 

Mediante a este entendimento, os critérios adotados como referência para 

classificação da comunidade virtual, no estudo ora proposto, estarão norteados 

pelas definições de Kozinets (1999), no que diz respeito ao estudo de comunidades 

com o enfoque no comportamento do consumidor e pelas de Porter (2004), no 

tocante ao processo de criação e manutenção da comunidade.  
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2.6.3 Participantes de comunidades virtuais 

 

Os diferentes tipos de participantes de comunidades virtuais são regularmente 

classificados pela forma como os indivíduos interagem dentro do grupo. Hagel e 

Armstrong (1997) classificam os membros de uma comunidade virtual em dois 

grupos, em que um é formado pelos “lurkers” e outro pelos “posters”. Sendo assim, o 

grupo que constitui os lurkers é formado pelos membros que limitam-se a leitura das 

informações postadas na comunidade, possuem uma atitude mais passiva visto que 

raramente interagem com os demais, em geral, são meros observadores e acabam 

não se destacando dentro do grupo. Já os posters participam ativamente enviando 

ou respondendo mensagens, abrindo novos tópicos de discussão, interagindo com o 

grupo de todas as maneiras possíveis. Segundo De Valck (2005), a participação dos 

lurkers em uma comunidade pode chegar a 80% dos indivíduos presentes, restando 

a média de 20% de participantes classificados como posters. 

 

Burnett (2000) utiliza os mesmos critérios de De Valck (2005) para 

classificação dos participantes de uma comunidade virtual, denominando-os 

interativos ou não-interativos. O autor ainda atribui uma nova variável em que os 

participantes interativos podem ser definidos como hostis, quando não possuem 

uma atitude pró-comunidade e os colaborativos, quando publicam informação útil 

para o grupo e prestam algum tipo de apoio aos demais membros do grupo. A tabela 

do quadro 2 sintetiza as diversas classificações dos integrantes de uma comunidade 

virtual de acordo com a tipologia proposta por diferentes autores. 

 



62 

 

 

 

Quadro 2 - Estudo comparativo de De Valck (2005)  

 

Fonte: adaptado de De Valck (2005 – p.133) 

 

Para Kozinets (1999), há quatro tipos de membros de comunidades virtuais 

que se agrupam de acordo com o engajamento com o grupo, são eles: os turistas, 

com poucos laços sociais com o grupo, raramente visitam a comunidade e possuem 

um relacionamento superficial com o tema da comunidade; sociáveis, com laços 
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fortes com o grupo, visitam regularmente o grupo, mas sem muito interesse no tema 

da comunidade; dedicados, com grande interesse no tema, absorvem todo tipo de 

informação que lhes convém, porém possui laços sociais fracos com o grupo; 

envolvidos, com fortes laços com o grupo, visitam constantemente a comunidade e 

possuem muito interesse no tema central das atividades. 

 
 

Quadro 3 - Afinidade entre membros de comunidades virtuais 

 
Fonte: adaptado de Kozinets (1999). 

 

Hawkins et al. (2007) dedica atenção especial a uma categoria que participa 

ativamente nas comunidades virtuais, são líderes de opinião, conhecedores de 

mercado, aos quais atribui o termo e-influencers. Estes indivíduos possuem uma 

quantidade muito grande de informações sobre diferentes tipos de produtos, como 

por exemplo ‘custo x benefício’ e lugares onde adquiri-los. Costumam ser usuários 

frequente na comunidade virtual, têm uma tendência maior a prestar recomendações 

boca a boca sobre produtos serviços e marcas e até mesmo novos sites a visitar, 

além de serem extrovertidos e conscienciosos o que os favorece no processo de 

influência. O autor cita o estudo realizado pela Roper Starch, uma empresa 

especializada em pesquisa de mercado, em parceria com a Burston-Marsteller, 
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atuante na área de consultoria em comunicação corporativa. Em levantamento 

realizado pelas duas empresas, os e-influencers representam cerca de 10% da 

comunidade adulta on-line, eles utilizam ativamente a Internet para reunir e 

disseminar informações tanto no mundo digital, quanto no real.  

 

Analisando a literatura pertinente, pode-se afirmar que existem muitos pontos 

comuns entre o comportamento dos atores do mundo físico com os de uma 

comunidade virtual. De certa forma, a comunicação mediada por computador possui 

algumas particularidades inerentes à relação tempo e espaço que provê 

características complementares ao indivíduo do mundo digital em relação ao 

participante dos tradicionais grupos de referência. Assim sendo, torna-se necessária 

a compreensão da relação comportamental dos membros de uma comunidade 

virtual de marca, principalmente no que tange a troca de informações realizadas 

entre eles, processo esse, denominado por Kozinets (2010a) de ´boca a boca on-

line’.  

 

 

2.6.4 A influência interpessoal em comunidades virtuais 

 

Dentro das comunidades virtuais, os ambientes para interações possuem 

suas próprias normas e processos. Smith et al. (2000) relata que, nesses locais, as 

interações ocorrem de modo muito semelhante às relações no mundo físico. Uma 

das similaridades está no fato de as pessoas manterem-se próximas ou retomarem a 

procura de outras que já conheceram previamente no mundo digital. Os autores 



65 

 

 

 

afirmam que a frequência das interações com indivíduos já contatados anteriormente 

é significativamente maior do que o número de comunicações feitas com integrantes 

ainda não contatos, além disso, existe uma preferência em interagir com pessoas 

que já se conhece no mundo físico. Evans et al. (2001) destaca que as comunidades 

virtuais proporcionam muito mais interação do que aquelas visivelmente 

contabilizadas por mensagens postadas em fóruns de discussão on-line ou nos 

chamados ‘tópicos comentados’. De acordo com os autores, muitos integrantes 

limitam-se a ler as mensagens publicadas pelo grupo e optam por observar ao invés 

de atuar como informantes. Nesse caso, pode-se dizer que a busca por informação 

também é uma maneira de interação passiva. 

 

Diversos autores classificam a interação dentro das comunidades virtuais com 

diferentes enfoques. Para Herring (2007) a socialização é fator primordial para a 

constatação de uma comunidade on-line. De acordo com as atividades de seus 

integrantes, a autora organiza em seis grupos as características que evidenciam a 

interação interpessoal dentro de uma comunidade virtual:  

 

(1) Participação ativa e autossustentável; 

(2) Compartilhamento de história, propósitos, cultura, normas e valores; 

(3) Solidariedade, apoio e reciprocidade; 

(4) Críticas, conflitos e formas de resolução de conflitos; 

(5) Autoconsciência de grupo; 

(6) Evidenciação de papéis, hierarquias, rituais e controle. 
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Tonn et al. (2001) concordam que, quanto mais as pessoas se encontram 

face a face, maior a possibilidade de estas construírem relacionamentos virtuais. 

Para Smith et al. (2000), os ambientes para interações sociais virtuais possuem suas 

próprias normas e processos. Os autores relatam que nesses espaços as interações 

acontecem de maneira semelhante ao mundo físico. Mckenna e Bargh (1998) 

corroboram com a proposta de Smith et al. (2000) afirmando que o surgimento de 

espaços virtuais para interação possibilita vários indivíduos a realização da busca 

pelo pertencimento por meio de sua participação em uma comunidade virtual. 

 

No processo de influência interpessoal em comunidades virtuais, a 

diversidade cultural virtual pode favorecer as interações, como também pode 

provocar situações críticas, ocasionando dificuldades de compreensão e frustração 

de expectativas por parte dos integrantes. Segundo Preece (2004), além da 

comunicação verbal, falada ou escrita, os indivíduos possuem uma vasta fonte de 

comunicação através de expressões corporais, seja através da gesticulação ou 

pelas expressões faciais. Já as interfaces digitais predominantemente isolam o 

transmissor da mensagem de seu receptor, proporcionando, algumas vezes, 

dificuldades de compreensão e frustração de expectativas ao fazer, por exemplo, 

uma pessoa confundir uma brincadeira com um insulto.  

 

Preece (2004) explica que para minimizar o ruído na comunicação mediada 

por computador, muitas comunidades criam regras de conduta que servem como 

guia para o comportamento em um ambiente social virtual. Em alguns casos, a 

atuação de um moderador se faz presente. Contudo, ao mesmo tempo em que sua 
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existência pode propiciar ordem para o grupo prevenindo comportamentos 

inadequados, também acaba por inibir a manifestação de indivíduos que podem 

participar com informações relevantes, mas contrárias à ideologia do moderador. O 

autor relata que as comunidades mais ativas e democráticas são aquelas que os 

próprios participantes atuam de forma exemplar, influenciando os novos membros a 

seguirem sua forma de conduta, por exemplo por meio do marketing boca a boca. 

 

 

2.7  O MARKETING BOCA A BOCA 

 

Kozinets (2010a) utiliza a sigla WOMM para a tradicional expressão word-of-

mouth marketing ou marketing boca a boca, a qual define como influência 

intencional nas comunicações de consumidor para consumidor por meio de técnicas 

profissionais de marketing. Também é conhecido como marketing de mídia social, 

marketing viral, buzz marketing ou marketing de guerrilha. No entanto, as primeiras 

teorias e observações sobre o boca a boca informal e espontâneo foram construídas 

num mundo em que o marketing não era influenciado pela Internet. 

 

De acordo com Kozinets (2010a) estudos pioneiros estabeleceram o WOM 

como uma força social significativa, que influencia o pensamento e a prática de 

marketing iniciais. O autor cita o exemplo de estudos sobre difusão de 

pesquisadores como Ryan e Gross (1943) que identificam as conversas entre 

compradores como uma operação tão importante quanto às comunicações de 

marketing empregadas no processo de influenciar a aquisição de um produto. 
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A influência pessoal entre um consumidor e outro pode acontecer por meio do 

fluxo de comunicação. Segundo Hawkins et al. (2007) a troca de conselhos e 

informações entre consumidores pode acontecer caracterizando o processo 

chamado de ‘boca a boca’. De acordo com o autor existem duas formas gerais para 

a ocorrência deste fenômeno, que são a direta e a indireta. Na forma direta um 

indivíduo pede informação a outro ou oferece voluntariamente, já na forma indireta o 

processo ocorre por meio da observação.  

 

Blackwell, Miniard e Engel (2011) afirmam que a comunicação boca a boca e 

as influências pessoais podem ter papéis decisivos ao influenciar mais o 

comportamento do que a propaganda. Stern e Gould (1988; apud BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2011) afirmam que, na percepção do consumidor, prevalece a 

visão de que a comunicação boca a boca é uma fonte de informação mais confiável. 

Como resultado, grande parte das decisões de compra é influenciada por 

recomendações diretas de outros consumidores ou formadores de opinião. Para os 

autores, embora a propaganda forneça informações que os indivíduos podem 

conseguir por intermédio de diversas fontes, o consumidor nem sempre acredita nas 

intenções dos anunciantes, pois acredita que eles possam distorcer a realidade 

exagerando na comunicação ao enaltecer os benefícios do produto, em favor da 

própria empresa. 

 

Para Blackwell, Miniard e Engel (2011) o boca a boca pode ser positivo ou 

negativo. O autor esclarece que a experiência de consumo pode influenciar 

fortemente o fenômeno, se a vivência do processo ocorrer dentro ou acima das 
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expectativas do consumidor, as chances do boca a boca positivo se propagar são 

maiores, por outro lado se o evento não for favorável o boca a boca negativo pode 

se difundir com força maior do que o positivo. Um estudo apresentado pela Coca-

Cola (MEASURING, 1981), sobre os padrões de comunicação de pessoas que 

reclamavam da companhia, relata que 12% dos reclamantes contavam para pelo 

menos 20 pessoas a respeito da resposta que obtinham da empresa. Do total de 

reclamantes, aqueles que estavam totalmente satisfeitos com a resposta obtida 

contaram para apenas quatro ou cinco pessoas, mas os insatisfeitos com os 

esclarecimentos prestados pela Coca-Cola manifestaram para outras nove ou dez 

pessoas a sua experiência negativa.  

 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2011) existem estratégias para 

gerenciamento tanto do boca a boca positivo quanto do negativo. O relacionamento 

com os líderes e formadores de opinião pode ser acompanhado de perto, uma das 

táticas é convidá-los a experimentar novos produtos ou serviços da empresa, outro 

caminho está na própria criação de formadores de opinião, neste caso, após 

identificar o consumidor que possua as características adequadas, inicia-se o 

trabalho de transmitir as informações adequadas a este novo ator, estimulando-o a 

desejar receber cada vez mais orientações bem como a disseminar a imagem 

positiva de determinada organização. 

 

O boca a boca sempre ocorreu de modo informal e através de vários meios, 

as redes de comunicação mediada por computadores deram poder aos 

consumidores, superando limitações geográficas e temporais e ampliando o alcance 
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de sua comunicação. Como consequência, facilitaram a criação de grupos baseados 

em interesses comuns, também relacionados ao consumo no ciberespaço 

(KOZINETS; KELLOGG, 1999).  

 

 

2.7.1 O marketing boca a boca on-line 

 

Com o advento das redes sociais, a comunicação boca a boca vem tomando 

proporções cada vez maiores, tal fato se deve ao fenômeno onipresença e 

velocidade da transmissão de dados. Deste modo, os comentários disponibilizados 

em uma comunidade virtual podem ser lidos em segundos, sem restrições 

geográficas e por muitos indivíduos. Informações trocadas nessas comunidades 

influenciam decisões de compra, por serem percebidas pelos consumidores como 

geradas por parceiros de consumo e, portanto, desprovidos de interesses 

comerciais, ou seja, sem intenção de manipulação. (KOZINETS; KELLOGG, 1999). 

 

Com o surgimento da nova tecnologia digital de comunicação, Hawkins, 

Mothersbaugh e Best (2007, p. 317) ressaltam que apesar da conquista de vários 

benefícios, um dos desafios que os consumidores enfrentam é peneirar as 

montanhas de informações disponíveis na Internet. Assim a sobrecarga de 

informação pode ser um fator merecedor de especial atenção quando se trata de 

Internet. As ferramentas de busca em geral são úteis, assim, serviços e ferramentas 

mais especializados continuam a evoluir para ajudar mais especificamente os 

consumidores na busca e na tomada de decisões. Apesar da imensa avalanche de 
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informações que recai sobre os internautas, Muniz e O´Guinn (2001) afirmam que a 

prática do consumo em si é o mais forte fator e uma das razões principais para 

manutenção das tribos modernas unidas.   

 

À medida que os mercados mudam, torna-se necessária uma reformulação 

das teorias de marketing. Kozinets (2010a) apresenta um estudo fundamentado no 

comportamento do consumidor em comunidades on-line, em que propõe uma 

revisão da teoria e da prática do WOMM através da observação das narrativas em 

comunidades on-line. Seu trabalho toma como base as mudanças evolutivas dos 

tipos de influências entre os consumidores, para tal construiu três diferentes 

modelos que coexistem e estão correlacionados a diferentes circunstâncias. 

Kozinets (2002) classificou estes paradigmas como (1) Modelo de influência 

orgânica entre consumidores, (2) modelo de influência linear do profissional de 

marketing e (3) modelo de coprodução em rede, que serão detalhados a seguir: 

 

O modelo de influência orgânica entre consumidores é considerado por 

Kozinets (2002) o mais simples e refere-se à troca imediata de mensagens e 

conteúdos de marketing de produtos e marcas. É chamado de orgânico porque 

ocorre entre um consumidor e outro sem indução e influência diretas, nem 

mediações por parte de profissionais de marketing. É um modelo que possui a 

afinidade com os conceitos de Blackwell, Miniard e Engel (2011), pois define a 

atitude do consumidor informante como alguém que é motivado pelo desejo de 

ajudar ou de alertar os outros quanto a serviços ruins e/ou para promover seu status. 

Esse modelo pressupõe que o WOM ocorre naturalmente entre consumidores 
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quando os profissionais de marketing realizam o trabalho de introduzir inovações no 

mercado e de realizar a divulgação de uma marca, produto ou serviço por meio das 

convencionais formas de propagandas e promoções.  

 

O modelo da influência linear do profissional de marketing é definido por 

Kozinets (2002) como o processo em que os profissionais de marketing utilizam 

estrategicamente consumidores, participantes de comunidades on-line, que 

desempenham o papel de formadores de opinião. Desse modo, os profissionais de 

marketing passam a influenciar esse formador de opinião, que por sua vez passa a 

recomendar e fornecer orientações, para os demais integrantes da comunidade, 

sobre um produto testado e aprovado por ele mesmo. A suposta imparcialidade de 

um membro do grupo proporciona muito mais credibilidade à informação 

disseminada. 

 

O modelo de coprodução em rede é considerado por Kozinets (2010a) o mais 

recente entre os processos de influência em comunidades on-line.  Nesse caso, os 

profissionais de marketing implantam a informação de modo orientado e 

individualizado utilizando, como ferramenta estratégica fundamental, o potencial da 

Internet em gerenciar ações de comunicação o que permite o acompanhamento e 

medição em tempo real e o desenvolvimento eficiente de ações WOMM. Kozinets 

(2010a) destaca que esse modelo evolui de uma orientação focada nas ‘transações’ 

para aquela baseada em ‘relacionamento’ com uma importância cada vez mais 

atribuída ao papel das redes, grupos e comunidades de consumidores. O grande 

diferencial deste modelo está no fato dos consumidores serem considerados 
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coprodutores ativos de valor e significado e a comunicação de marketing é 

idiossincrática, criativa e até resistente.  

 

Kozinets (2010a) destaca que além do uso de novas táticas e métricas para 

influenciar o consumidor ou o formador de opinião, o modelo de coprodução 

reconhece as mensagens e os significados do mercado não fluem em uma única 

direção, mas são trocadas entre os membros da rede de consumidores. 

 

Partindo desses três modelos, Kozinets (2010b) propõe a observação 

netnográfica como metodologia para o estudo das narrativas em comunidades on-

line. Segundo o autor, esse método adapta a etnografia tradicional as condições 

específicas de uma análise de narrativas do boca a boca on-line e oferece diversas 

vantagens com este tipo de estudo. Entre elas, a possibilidade de se aproximar e se 

incorporar em uma cultura, além disso, é imersiva, permitindo o entendimento 

cultural de um modo ativo que desenvolve participação pessoal e engajamento ao 

longo de observação objetiva, a netnografia deve buscar a descrição rica e 

detalhada, a linguagem espessa e evocativa capaz de transmitir a realidade 

subjetiva e a verdade emocional dos membros de uma cultura (KOZINETS, 2010b). 

 

Concluindo, Kozinets (2010b) enfatiza que o WOM em comunidades on-line 

pode oferecer uma infinidade de informações relevantes, no entanto para que a 

tarefa não se perca em seus objetivos, a seleção das narrativas geradas pelo boca a 

boca em comunidades on-line deve levar em consideração a identificação correta 

das fontes, que permite encontrar um ambiente virtual adequado ao estudo; o 
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rastreamento correto da informação, para que a relevância e insight cultural possam 

ser avaliados de maneira eficaz; a marcação e coleta de dados, organizado de modo 

a não perder as sutilezas de suas condições naturais; a redução de dados, que deve 

eliminar as redundâncias para que os dados prevalecentes possam ser combinados 

em insights coerentes; visualização, no caso de informações que podem ser 

apresentadas em modo visual e finalmente a difusão, que refere-se ao 

acompanhamento da dinâmica das interações on-line, pois no caso do boca a boca 

digital estão em constante desenvolvimento. 
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Capítulo III - ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1  ABORDAGEM 

 

De acordo com o objetivo deste trabalho, cuja intenção é analisar como 

ocorrem as influências no comportamento de consumidores participantes de uma 

comunidade virtual relacionada ao varejo de eletroeletrônicos e de artigos para o lar, 

adotou-se abordagem essencialmente qualitativa para o estudo. De acordo com 

Creswell (2010, p. 26), “a pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para 

entender o significado que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social 

ou humano”. Sendo assim, o método qualitativo cumpriu com a função de identificar 

como aconteceram as influências dos participantes da comunidade no que está 

relacionado ao consumo.  

 

Para o aprofundamento no estudo do comportamento dos sujeitos 

selecionados, foi realizada a apuração, seleção e análise das mensagens publicadas 

por esses participantes nos grupos de discussão on-line, da comunidade virtual 

adotada para esse trabalho. Godoi e Balsini (2010) afirmam que a perspectiva 

qualitativa é influenciada pela filosofia da linguagem, pois a própria função da 

linguagem passa da representação à ação, e o nível de análise deixa a interioridade 

psíquica para se situar na interação. Consequentemente, para essas autoras, ao 

ocupar-se das formas simbólicas, a visão qualitativa passa a interessar-se não só 

pela sua gramática ou estrutura interna, mas também por seu caráter comunicativo 

de formador das experiências e das necessidades sociais. 
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A abordagem qualitativa favoreceu a análise do discurso presente na 

comunidade viabilizando o levantamento de evidências que permitiram analisar o 

perfil do comportamento dos participantes, especialmente ao que se refere às 

interações sociais dentro da comunidade, como narrativas que caracterizaram a 

presença de liderança e conformidade, por meio de evidências como manifestações 

de desejos, de apoio social, de satisfações ou insatisfações com experiências 

vividas, de celebrações de similaridades, de manifestações de conhecimento e de 

orientações informacionais. 

 

 

3.2 TIPO DE ESTUDO 

 

Considerando que este trabalho possui caráter investigativo e por ser 

realizado em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado, 

pode-se considerá-lo um estudo exploratório, como quer Vergara (2010). Gil (2010), 

seguindo esse mesmo raciocínio, reforça a explicação de Vergara (2010) quanto às 

características de uma pesquisa exploratória e assinala que a maioria desse tipo de 

trabalho, realizado com propósitos acadêmicos, pelo menos em um primeiro 

momento, assume caráter de pesquisa exploratória, pois buscará entender relações, 

interações ainda não muito bem mapeadas ou definidas na literatura existente. 

 

A reflexão proposta nesse estudo transitou pelo território das ciências 

humanas e sociais, à medida que buscou compreender aspectos do comportamento 
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desse consumidor que convive em comunidades virtuais. Acreditam Cervo, Bervian 

e da Silva (2007) que a pesquisa descritiva busca conhecer as relações e demais 

aspectos do comportamento humano. 

 
A pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou 
fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a 
maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, 
sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas 

características. (CERVO; BERVIAN; DA SILVA, 2007, p. 61) 
 
 

Gil (2010) também se posiciona acerca das características das pesquisas 

descritivas e sanciona sua adequação para estudos de grupos de pessoas. Diz ele: 

 
As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 
características de determinada população. Podem ser elaboradas 
também com a finalidade de identificar possíveis relações entre 
variáveis [...] Entre as pesquisas descritivas, salientam-se aquelas que 
têm por objetivo estudar as características de um grupo: sua 
distribuição por idade, sexo, procedência, nível de escolaridade, [...] 
(GIL, 2010, p. 27) 

 
 
Com isso, Gil (2010) afirma também que as pesquisas descritivas têm o 

objetivo de levantar opiniões, registrar atitudes e crenças de uma população. 

Portanto, este trabalho também caracteriza-se como descritivo. 

 

Pode-se assim classificar o estudo como descritivo, pois baseou-se na 

descrição das características, das propriedades ou relações existentes em um 

grupo, mais especificamente numa comunidade virtual. Cervo, Bervian e da Silva 

(2007, p.62) explicam que o trabalho descritivo, assim como o exploratório, inclui 

comumente os estudos que visam a identificar as representações sociais e o perfil 

de indivíduos e grupos, como também há aqueles que visam a identificar estruturas, 

formas, funções e conteúdos. 
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Ainda que seja uma tarefa praticamente obrigatória, vale destacar o uso de 

pesquisa bibliográfica, por se entender que todo trabalho científico é desenvolvido 

com base em textos publicados na literatura acadêmica, os quais proporcionam 

respaldos para todo o referencial teórico e metodológico, além de delimitar de 

trabalhos desta natureza. Afinal, conforme explica Vergara (2010), a pesquisa 

bibliográfica fornece subsídios para todo tipo de pesquisa, porquanto 

 
 

Pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado desenvolvido com 
base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes 
eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. Fornece 
instrumental analítico para qualquer tipo de pesquisa, mas também 
pode esgotar-se em si mesma. O material publicado pode ser de fonte 
primária ou secundária. (VERGARA, 2010, p. 43) 

 

 

 

3.3   MEIOS DA PESQUISA  

 

O processo essencial desse estudo pautou-se na técnica da netnografia, que 

de acordo com Kozinets (2002), trata-se do processo de observação do 

comportamento dos participantes de determinado ambiente digital. Dessa forma, as 

postagens realizadas pelos participantes da comunidade foram coletadas para que 

em seguida fosse realizada a busca de evidências comportamentais dos sujeitos 

selecionados.  

 

A análise do discurso mediado por computador foi desenvolvida com base na 

netnografia, isto é, um tipo de metodologia de pesquisa também conhecido como 

etnografia on-line (CATTERALL; MACLARAN, 2001). Esse método de pesquisa está 
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fundamentado em uma variação do método etnográfico para estudos de 

comunicação mediada por computador. A netnografia é apropriada para 

investigação do comportamento do consumidor on-line e até mesmo para outras 

questões dentro do campo de interesse do marketing (KOZINETS, 2002). Vale 

destacar, ainda, que o método netnográfico possui as vantagens de ser simples, 

rápido e de baixo custo em relação à etnografia convencional. Outro ponto favorável 

para esse método é o fato de se tratar de um processo mais espontâneo à medida 

que é menos intrusivo do que o uso de análise de grupos coletivamente, como é o 

caso de grupo focal. 

 

Seguindo técnicas análogas ao método etnográfico, na metodologia 

netnográfica o investigador se insere na comunidade virtual analisada podendo ser 

ou não reconhecido como participante do grupo. Esse processo permite ao 

pesquisador manter um acompanhamento próximo aos participantes observados, 

possibilitando o contato permanente com os integrantes da comunidade durante e 

após cada etapa da investigação (KOZINETS, 1998).  

 

De acordo com Kozinets (2002), o estudo netnográfico visa à observação e à 

análise do discurso dos participantes de um grupo on-line, com o objetivo de 

compreender o comportamento geral desses indivíduos. Segundo esse autor, esse 

tipo de estudo pode levar em consideração o foco temático principal em torno do 

qual a comunidade se reúne, se o interesse principal da investigação estiver 

direcionado ao tema da comunidade. Por outro lado, a netnografia também é válida 

mesmo quando o foco temático da comunidade não for o cerne principal do estudo; 
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nesse caso, o objetivo do estudo deverá estar direcionado especificamente para o 

entendimento do comportamento dos participantes da comunidade virtual. 

 

Kozinets (1999) lembra que se faz necessária uma sequência de 

procedimentos para ajudar o pesquisador a não se desviar dos propósitos ao longo 

de uma netnografia. Por exemplo: (1) a entrada na comunidade, (2) a coleta e 

análise dos dados, (3) a realização de uma interpretação confiável, (4) a pesquisa 

conduzida com ética, (5) a possibilidade de os membros da comunidade avaliarem 

os resultados e fornecerem um feedback.  

 

De acordo com Kozinets (2010), a entrada do pesquisador na comunidade a 

ser estudada deve ocorrer com a devida cautela para que o pesquisador não seja 

percebido como elemento estranho ao grupo. Dessa forma, foi realizada a incursão 

do pesquisador na comunidade para observar os comentários postados pelos 

demais participantes e, por conseguinte, efetuar a classificação e triagem de cada 

discurso para posterior coleta de evidências e análise. 

 

 

3.4    UNIDADE DE ANÁLISE 

 

Lemos (2008) afirma que o mundo digital possui uma geografia própria 

representada por dimensões que se fundem ao mundo físico, define-se como 

território para este estudo, células virtuais que estão relacionadas à unidade de 

análise do trabalho. Consideram-se as redes virtuais como unidades dentro da rede 

mundial, a primeira delimitação é a rede virtual caracterizada como Facebook, em 
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seguida, como subgrupo, representando as comunidades virtuais, o estudo está 

limitado à fanpage de uma empresa de comércio a varejo de eletroeletrônicos e de 

artigos para o lar. 

 

O processo de escolha da comunidade a ser analisada teve seu início 

mediante a observação de três grandes comunidades virtuais relacionadas a 

empresas do segmento de varejo, durante o mês de agosto de 2012. Inicialmente, 

essas comunidades foram observadas externamente, ou seja, sem o pesquisador 

estar efetivamente dentro do grupo. Em setembro de 2012, entre as três 

comunidades observadas identificou-se a que apresentou o maior índice de 

manifestações relacionadas à opinião de consumidores e ainda no mesmo mês, 

realizou-se o processo de entrada do pesquisador apenas nesse grupo mais 

atuante. Neste caso, o pesquisador não se apresentou como tal, mas como um novo 

integrante, participando apenas como observador. 

 

Após esse período de observação, finalmente optou-se, como unidade de 

análise, pelo estudo do comportamento dos integrantes da comunidade virtual de 

uma grande empresa de varejo on-line de produtos eletroeletrônicos e de artigos 

para o lar, posicionada entre as três maiores empresas desse segmento no Brasil, 

conforme se vê atestado na página de abertura da própria comunidade. O grupo 

observado neste estudo tem como base a fanpage, criada e administrada pela 

própria empresa de varejo, que se encontra hospedada na rede de relacionamentos 

Facebook. 

 

Justifica esta escolha o fato de a rede Facebook apresentar-se em momento 

de ampla evidência e ser a maior referência em redes sociais em todo o mundo, 
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além da disponibilidade de seus recursos facilitadores para obtenção de dados, 

tanto do perfil dos integrantes, quanto na forma de agrupamento e encadeamentos 

de seus discursos. 

 

Outro fator importante são as recorrentes interações em grupo, objeto 

fundamental para este estudo. Bertalanffy (1975, apud RECUERO, 2010), pai da 

Teoria Geral dos Sistemas, afirma que – de uma ou de outra maneira – somos 

forçados a tratar como complexos com "totalidades" ou "sistemas", além de todos os 

campos de conhecimento. Em outras palavras, um fenômeno não pode ser 

observado em partes isoladas; assim, para que se possa compreender um 

fenômeno é imprescindível o estudo de suas partes em interação (RECUERO, 

2010). Mediante esta afirmação, este estudo observou não somente o 

comportamento do consumidor individualmente, mas sua interação com o grupo 

dentro da comunidade virtual. 

 

Vale esclarecer que a escolha de uma comunidade virtual relacionada ao 

segmento de varejo de eletroeletrônicos e de artigos para o lar se deve à 

diversidade de sujeitos e à variedade de comportamentos passível de análise, além 

de representar o tipo de segmento de produtos que podem ser adquiridos por 

consumidores de uma ampla faixa demográfica. 

 

 

3.5   UNIDADES DE OBSERVAÇÃO  

 

Apesar de tratar-se de um espaço virtual, sem limites físicos, foram 

selecionados, entre os participantes da comunidade observada, aqueles que 

residiam no Rio de Janeiro e que possuíam a maior frequência em interação com o 
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grupo, durante o período de 2012. Tais critérios serviram apenas como um ponto de 

partida para delimitar uma unidade em um universo demasiadamente amplo. 

 

Para tal seleção, foi adotado o seguinte procedimento: no momento de 

ingresso do pesquisador no grupo, através de mecanismos do Facebook, foi 

possível visualizar imediatamente seis amigos de seu mundo físico que já estavam 

participando da comunidade. Desde então, para não causar nenhuma forma de 

animosidade, ainda sem se identificar como pesquisador, vários participantes da 

comunidade, por meio do recurso “amigos de amigos” (expressão usada pelo 

Facebook), receberam convites para fazer parte da rede de amizades do 

pesquisador. Nesse processo o pesquisador não solicitou a amizade de 

participantes aleatoriamente, pois partindo de experiências empíricas realizadas em 

outras comunidades, notou-se naturalmente a recorrente recusa de convites para 

conexões entre indivíduos desconhecidos ou que não fizessem parte do mesmo 

círculo social. Desse modo, os convites a terceiros foram direcionados sempre a 

participantes que já eram amigos de um amigo do pesquisador e assim 

sucessivamente.  

 

Até fevereiro de 2013, de 137 convites de amizade enviados, 73 participantes 

da comunidade confirmaram o aceite e passaram a fazer parte do hall de amigos do 

pesquisador. Vale observar, contudo, que “amigos de amigos” é apenas uma 

nomenclatura utilizada pela rede social, que apesar de sugerir alguma afetividade, 

não caracteriza necessariamente uma relação de afinidade com o pesquisador. 

Nesse caso, a condição afetiva desses “novos amigos” é apenas a relação de 

confiabilidade com o pesquisador, visto existirem pessoas comuns entre suas redes 

de relacionamento social. Em assim sendo, os 73 “novos amigos” sequer tiveram 
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alguma forma de contato com o pesquisador ao longo de suas vidas, seja 

fisicamente ou virtualmente. 

 

Com o aceite dos convites enviados pelo pesquisador, dos 73 “novos 

amigos”, pôde-se observar imediatamente que 49 já disponibilizavam 

espontaneamente, na própria página de perfil, todas ou algumas das seguintes 

informações: gênero, data de nascimento, empresa onde trabalha, instituição(ões) 

onde estudaram e cidade onde residem. Entre os dados pessoais, publicados por 

esses 49 participantes, foram identificados 37 perfis que apresentavam como local 

de residência a cidade do Rio de Janeiro, desses foram selecionados 29 indivíduos 

que atuaram durante o ano de 2012 postando mensagens na comunidade. 

 

Quadro 4 – Processo de seleção dos sujeitos 

 
Fonte: elaboração própria 
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Tal seleção constitui apenas um ponto de partida. Como critério para escolha 

dos participantes mais frequentes, utilizou-se a média geral da comunidade como 

referência. De acordo com os números apresentados na página inicial da própria 

comunidade, 1.736 internautas postaram 18.513 mensagens para o grupo, ao longo 

do ano de 2012. Tais dados compreendem uma média de 10 postagens por 

participante no período. Sendo assim, tomando-se como base essa frequência 

média de postagens realizadas durante o ano de 2012, elaborou-se uma 

classificação dos 29 participantes moradores do Rio de Janeiro. Assim, foram 

encontrados 17 participantes que realizaram mais de 10 postagens ao longo do 

período delimitado, ou seja, publicaram mensagens acima da média geral dos 

participantes da comunidade no período de 2012. Apurando o número de postagens 

desses 17 participantes, seis indivíduos destacaram-se por terem realizado de 10 a 

20 postagens e foram classificados como participantes de baixa frequência; em 

segundo lugar, quatro indivíduos formaram o grupo daqueles que realizaram de 21 a 

30 postagens e foram classificados como participantes de média frequência e na 

terceira classificação, sete participantes destacaram-se por postarem 31 

comentários ou mais no período analisado. Após consolidar essas informações, 

decidiu-se acompanhar o discurso desses sete sujeitos, que moram no Rio de 

Janeiro e que apresentaram alta frequência de interatividade dentro da comunidade 

durante o ano de 2012. 
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3.6    COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

Para essa tarefa, utilizou-se a técnica de observação do discurso on-line. 

Segundo Herring (2007) trata-se de um processo que se apropria de recursos 

adaptados da linguística, da comunicação e da retórica. Tal processo serve para 

acompanhar a troca de informações dentro de um determinado grupo que utiliza o 

computador como instrumento de mediação (HERRING, 2007). Corroborando as 

colocações de Herring (2007), Kozinets (2002) assegura que a pesquisa em 

comunidades virtuais constitui um método que potencializa a busca de informações. 

Desse modo, utilizando a observação do discurso mediado por computador, as 

informações postadas, durante o ano de 2012, pelos sete sujeitos com alta 

frequência de participação, foram coletadas dos grupos de discussão os quais 

participaram dentro da comunidade virtual pesquisada. Vale esclarecer, que a 

comunidade em questão, classificada pela rede social Facebook como fanpage, 

abriga centenas de grupos de discussão. Cada um dos diferentes grupos de 

discussão são identificados por tópicos publicados pela própria empresa varejista. 

Dentro de cada tópico são postados comentários de diferentes participantes. Na 

fanpage analisada, cada membro pode participar de quantos tópicos desejarem, 

postando um número de comentários ilimitado.  

 

Sendo assim, foram encontradas 377 postagens, total publicado no ano de 

2012 pelos sete sujeitos selecionados. Essas informações foram copiadas de seu 
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ambiente on-line e organizados em um editor de texto. De acordo com a proposta 

netnográfica de Kozinets (2002), após a organização das postagens coletadas, 

iniciou-se o processo de classificação dos comentários para posterior análise.  

 

 

3.7    TRATAMENTO E ANÁLISE DE EVIDÊNCIAS  

 
Após identificar os sujeitos considerados participantes de alta frequência na 

comunidade, realizou-se uma classificação desses participantes extraindo as 

informações publicadas em seus próprios perfis como o gênero, a idade e o grau de 

instrução. Também foram aferidos: o número total de postagens que cada 

participante realizou em diferentes tópicos, o número de tópicos que cada indivíduo 

participou e finalmente a frequência média de postagens por tópico, conforme 

apresenta o quadro abaixo: 

 

Quadro 5 – Categorização dos sujeitos selecionados 

SUJEITOS 
SELECIONADOS 

GÊNERO IDADE 
GRAU DE 

INSTRUÇÃO 
Nº DE 

POSTAGENS 

Nº DE TÓPICOS 
QUE 

PARTICIPOU 

FREQUÊNCIA 
MÉDIA DE 

POSTAGEM POR 
TÓPICO 

P1 Masculino 27 Ensino médio 33 3 11 

P2 Masculino 29 Graduado 36 6 6 

P3 Masculino 35 Graduado 153 17 9 

P4 Masculino 43 Graduado 37 5 7,4 

P5 Feminino 21 Ensino médio 29 5 5,8 

P6 Feminino 33 Graduado 51 7 7,3 

P7 Feminino 52 Ensino médio 38 4 9,5 
 

Fonte: elaboração própria. 
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Em seguida, todos os comentários realizados pelos sujeitos selecionados 

foram classificados de acordo com a proposta de Kozinets (2002), quando sugere 

que relatos coletados na comunidade on-line sejam agrupados, em um primeiro 

momento como, “sociais” ou “informacionais” e, simultaneamente, como “sobre o 

tópico”, ou seja: se os relatos estão de acordo com o tema abordado em um 

subgrupo de discussão, ou se estão “fora do tópico”; caso não estejam 

contextualizados com o tema desse subgrupo de informações. Kozinets (2010b) 

também afirma que, caso o investigador pretenda uma análise mais centrada em um 

problema específico, vale manter a atenção direcionada somente para as 

declarações de caráter informacional e que estejam de acordo com o tópico 

discutido. 

 

Com base na literatura apresentada ao longo do capítulo de referencial 

teórico, as evidências analisadas foram destacadas das trocas de mensagens dos 

grupos de discussão e em seguida agrupadas em diferentes categorias, conforme 

propõe Kozinets (2010b): 

 

(1) Grupos de discursos sociais, quando a mensagem for dirigida a outro 

participante da comunidade. 

(2) Grupo de discursos informacionais, quando fizer referência a um produto 

ou a empresa mantenedora da comunidade. 

 

Seguindo essa orientação, foram identificadas 117 postagens classificadas 

como sociais e 256 como informacionais. 
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Ainda de acordo com Kozinets (2010b), os elementos da narrativa 

encontrados no grupo dos discursos sociais e que constituem evidências 

comportamentais foram organizados nas seguintes subcategorias:  

 

(1) Manifestações de desejo,  

(2) Apoio social,  

(3) Satisfação ou insatisfação com experiências vividas e  

(4) Celebração de similaridades.  

 

Já o grupo das evidências informacionais foi subdividido em:  

 

(1) manifestações de conhecimento,  

(2) orientação informacional,  

(3) relato imparcial de experiências vividas 

Em seguida a essas classificações, foram rastreados os agrupamentos de 

interação verbal, como por exemplo, caracteres, palavras, frases, mensagens, 

discussões e textos, de modo a permitir o estudo do comportamento on-line a partir 

da investigação do uso da linguagem como forma de expressão individual 

(HERRING, 2007). 

 

Em ambos os grupos foram investigados a presença da influência pessoal e 

possíveis manifestações que evidenciassem, de um lado, a presença de líderes de 

opinião e, de outro, a existência de seguidores de opinião. Para identificar a 

presença de liderança de opinião, foi tomada como base a ocorrência de 

sugestionamentos realizados por parte dos sujeitos selecionados. Para identificação 

dos seguidores de opinião, levou-se em consideração a ocorrência de expressões 
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que evidenciem suscetibilidade as opiniões, como a manifestação de aceitação e de 

apoio, ou reatividade e indiferença na narrativa das mensagens postadas nos grupos 

de discussão. Além da análise dessas influências pessoais, o fluxo de informações 

na relação “moderador da comunidade x participantes” foi observado com o intuito 

de identificar a possível presença de um dos modelos de influência boca a boca 

sugeridos por Kozinets (2002) 

 

As categorias buscadas tiveram como referência possíveis expressões de 

manifestação de desejo, de apoio social ou informacional, de conhecimento e 

experiências, assim como de celebração de similaridades. Os comentários postados 

foram analisados com objetivo de identificar possíveis elementos do discurso que 

caracterizem influência interpessoal e liderança de opinião para que, em seguida, 

fossem identificadas e selecionadas as evidências que caracterizem a presença de 

influenciadores e influenciados (HERRING, 2007; BAGOZZI; LEE, 1999). 

 

Apesar de a empresa mantenedora da comunidade virtual não ser o objeto 

desse estudo, de seu discurso foram coletadas as manifestações de 

sugestionamento ou tentativa de influência para efeito de análise das manifestações 

e interações dos participantes em relação ao discurso da empresa, buscando 

identificar a possível existência de manifestações de aceitação, reatividade ou 

indiferença por parte dos participantes. 
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3.8    LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS  

 

Vale destacar, que apesar do estudo qualitativo suscitar a discussão sobre 

uma possível limitação metodológica, devido a sua relatividade na generalização de 

resultados, o uso de tal abordagem, busca o conhecimento do fenômeno em 

profundidade em vez de um enfoque estatístico. Assim sendo, a abordagem 

qualitativa pode resultar na descoberta de padrões úteis para futuros estudos que 

possuam sujeitos e ambientes próximos ao analisado. 

 

No que tange ao processo netnográfico, sabe-se que existem algumas 

limitações, como a necessidade de habilidade interpretativa do pesquisador e a 

impossibilidade de acesso a dados confiáveis que identifiquem os informantes, 

critério esse que também prejudica a generalização dos resultados (KOZINETS, 

2002a). Para Creswell (2010, p. 209), torna-se necessário que o pesquisador faça 

uma interpretação de o que ele enxerga, ouve e entende, podendo, inclusive, 

influenciar as respostas, até mesmo pelo fato de estar presente durante uma 

investigação interpretativa. Na ocasião da netnografia, porém, a presença do 

pesquisador deverá ser praticamente imperceptível pelos participantes, posto que o 

processo seja estritamente de observação. 

 

Na comunidade virtual escolhida como unidade de análise, apesar de 

configurarem críticas e reclamações de forma explícita, tem-se consciência de que 

se trata de um espaço criado e moderado pela própria organização e não pelos 

participantes. Dessa forma, não se sabe se ocorreu alguma censura ou filtragem dos 
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comentários nela postados que possam causar algum viés na análise das 

informações coletadas. Almeida (2009) apresenta, em abordagem essencialmente 

quantitativa, um detalhado estudo sobre o comportamento dos participantes de certa 

comunidade gerida por seguidores de determinada marca. Nesse trabalho, ele 

compara a conduta de tais partícipes com a de outra comunidade administrada pela 

organização detentora da marca. A análise de construtos como a identificação com a 

comunidade, o nível de participação no grupo e o grau de efeitos comportamentais 

comprovaram relevantes diferenças entre o comportamento dos participantes 

influenciados pelas duas modalidades de gerenciamento de comunidades. 

 

Apesar de o número de sujeitos selecionados ser relativamente menor se 

comparado ao total de participantes da comunidade estudada, entende-se que a sua 

contribuição possui representatividade e efetividade, pois se situa dentro dos 

critérios de saturação qualitativa conforme a defesa de Creswell (2010). 
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Capítulo IV - RESULTADOS DA ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

Após a leitura das 373 mensagens postadas pelos sete sujeitos selecionados, 

iniciou-se o processo de classificação dessas interações em dois grupos, sendo o 

primeiro representado pelos discursos sociais, com 117 postagens e o segundo 

pelos discursos informacionais, com 256 postagens. Em seguida, cada um dos dois 

grupos de discursos foi analisado com o intuito de buscar evidências que pudessem 

constituir a formação de subgrupos, de acordo com a classificação proposta no 

capítulo 3.7 – Tratamento e análise de evidências.  

 

Finalmente, para organizar o estudo dos discursos coletados, os principais 

tópicos foram destacados de seu subgrupo e analisados com base nos comentários 

postados pelos sujeitos. Inicialmente foram analisados os discursos sociais e seus 

subgrupos, conforme apresentado a seguir: 

 

4.1 DISCURSO SOCIAL 

 

De acordo com Kozinets (2010b), a principal característica do discurso social 

é o encaminhamento da mensagem diretamente de um participante para outro 

dentro de uma comunidade. Além desse fator, o discurso deve apresentar 

evidências que tornem explícitas manifestações comportamentais correspondentes 

ao fortalecimento e ao estreitamento de laços sociais entre participantes. Essas 

evidências são marcadas por expressões que representem experiências subjetivas 
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dos membros da comunidade, em geral associadas ao temperamento, 

personalidade e as motivações desses participantes. 

 

É importante compreender que a rede social Facebook disponibiliza para seus 

usuários o mecanismo de criação de links automáticos. Desse modo, o participante 

de uma comunidade pode gerar uma mensagem direcionando-a automaticamente 

para outro apenas inserindo o nome de um amigo dentro do comentário postado. 

Cria-se, assim, uma conexão entre o destinatário da mensagem e o tópico 

relacionado. Ao clicar no link recebido por meio da mensagem, o destinatário, amigo 

do participante da comunidade, pode ser redirecionado imediatamente para o tópico 

associado, e, finalmente, visualizar o produto ofertado, assim como os comentários 

postados pelos demais participantes. 

 

No tópico a seguir, fica evidente a configuração do discurso social, pois os 

participantes não postam somente comentários genéricos, mas direcionam 

regularmente mensagens uns aos outros: 

 

Tópico: Aparelho de jantar Biona. São 30 peças modernas que 
combinam com seu bom gosto. Com ele suas delícias serão servidas 
com mais charme! (postado em 12/09/2012 às 9h38) 
 
“P5, olha que lindo!! Lembrei de vc.” (postado por P7 em 12/09/2012 
às 11h27) 
 
“P7, que graça! E ainda combina com a minha sala! rsss” (postado por 
P5 em 18/09/2012 às 14h43)  
 
“Meninas, amei! Que estilo!!!” (postado por P6 em 16/09/2012 às 
22h14) 
 
“P5, vc gostou? Vai ser presente de aniversário! Ok?” (postado por P7 
em 16/09/2012 às 22h14) 
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“P7, Vou adorar! Já comprei dessa marca, acho uma graça!” (postado 
por P5 em 16/09/2012 às 22h14) 

 

No tópico apresentado, a participante P7 postou seu comentário para o 

assunto “Aparelho de jantar Biona” e inseriu o nome da amiga P5, que por sua vez, 

ao receber a mensagem com o link para o tópico, acessou o grupo de discussão e 

efetuou um comentário com novo link direcionado para P7. O comentário de ambas 

as participantes pode ser visualizado por todos os demais internautas que 

acompanham o tópico e passa a servir como um referencial podendo influenciá-los 

ou não. 

 

Os discursos de P5 e P7 apresentam evidências da existência de algum tipo 

de relação social entre ambas as participantes fora da comunidade. P7 utiliza os 

mecanismos da rede social para sugerir um presente para P5, tal fato explicita o 

fortalecimento de laços sociais entre essas duas participantes. A troca de 

mensagens entre elas demonstra o estado de humor e a personalidade de cada 

uma. Tanto P7, quanto P5 parecem estar entusiasmadas com a aquisição de 

determinado produto e P5 faz um elogio subjetivo a marca do produto ao postar o 

comentário: “... que graça! ...”. 

 

O tópico analisado apresentou o total de 96 postagens além dos comentários 

realizados por P7 e P5. Entre eles, vale destacar a mensagem de P6 com o 

comentário: “Meninas, amei! Que estilo!”. É uma postagem com relativa carga 

emocional, que, além de ser genérica e subjetiva, não direcionada especificamente 

para um participante, pode representar uma tentativa de aproximação e de 



96 

 

 

 

estreitamento de laço social de P6 com o grupo. O sujeito P6 foi destacado nesse 

caso por tratar-se de um participante de alta frequência nos demais tópicos da 

comunidade, de acordo com Hagel e Armstrong (1997), pode ser classificado como 

um “poster”.  

 

O tópico observado obteve 73 compartilhamentos, um valor alto em relação 

aos demais tópicos da comunidade, considerando que a média geral do grupo é de 

36 compartilhamentos por tópico. O recurso de “compartilhamento” é um mecanismo 

disponibilizado pelo Facebook que permite ao participante enviar determinado tópico 

para todos os seus amigos ao invés de um amigo específico, mesmo para aqueles 

que não participam da comunidade. Sendo assim, esse mecanismo possibilita que 

membros da rede Facebook, não participantes de determinada comunidade, 

visualizem os tópicos compartilhados por seus amigos participantes. Tal recurso 

conduz internautas de fora da comunidade a visitarem o grupo e os estimula a 

integrar-se a ele. Um meio simples e de baixo custo para induzir o participante a 

gerar propaganda espontânea da comunidade e dos produtos comercializados pela 

empresa.  

 

Por meio desses mecanismos, de envio automático de links entre usuários e 

compartilhamento de tópicos, a rede social Facebook potencializa a troca 

instantânea de mensagens entre participantes e consequentemente possibilita um 

grande fluxo de informações entre seus usuários. De acordo com Kozinets (2010), o 

compartilhamento de informações é ação fundamental para o estreitamento e 

fortalecimento de laços sociais. Na comunidade analisada, o discurso social possui 
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significativa presença de participantes do gênero feminino entre os quais ocorre 

regularmente manifestação de desejo, de apoio social, de satisfação ou insatisfação 

com experiências vividas e de celebração de similaridades.  

 

 

4.1.1 Manifestações de desejo 

 
Entre os discursos analisados foi possível identificar diversas manifestações 

de desejo por produtos comercializados pela empresa de varejo. Diversas 

evidências foram encontradas nas postagens publicadas pelos sujeitos 

selecionados, a maior parte dessas manifestações foi descrita de forma explicita e 

enfática pelos participantes. Entre as principais citações, o desejo por melhoria de 

serviço, como o prazo de entrega, foram as mais recorrentes. No ranking dos 

produtos, os artigos de utilidade para o lar e os produtos de beleza lideraram as 

declarações de desejo dos participantes. Em seguida, marcas de celulares e 

videogames apareceram como o segundo grupo mais desejado. Entre os tópicos 

que apresentaram manifestações de desejo, foi selecionado para análise o tópico da 

seguinte oferta: 

 

Tópico: As meninas vão amar! Um enxoval completo para cama de 
solteiro, com linda estampa de joaninhas! São 5 peças: 1 Edredom 
dupla face; 1 Lençol de cima; 1 Lençol de baixo; 1 Fronha e uma 1 
Almofada joaninha super fofa! Confira! (postado em 27/08/2012 às 
9h20) 
 
“Qual valor? Quero adquirir!!!” (postado por P6 em 27/08/2012 às 
10h12) 
 
“Sonho com um desses!!!  :)” (postado por P5 em 27/08/2012 às 
11h08)  
 
“Eu quero!!!!! Mas pra cama de casal, porque sou espaçosa...” 
(postado por P7 em 00/08/2012 às 11h16) 
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O tópico apresenta evidências de manifestações de desejo. Expressões como 

“Eu quero”, “quero adquirir”, “Sonho com um desses” além de traduzir de forma 

explícita o desejo de obter o produto, apresenta forma contundente dos sujeitos ao 

exteriorizarem tal comportamento. 

 

De acordo com Kozinets (2002), o processo netnográfico utiliza não só a 

análise do discurso presente na mensagem em forma de texto, como também nos 

símbolos e demais elementos gráficos que compõem uma postagem. Nos discursos 

de manifestação de desejo foi possível observar a frequente utilização de emoticons. 

Esse recurso é amplamente utilizado pelos internautas em suas trocas de 

mensagens on-line e caracteriza-se pelo uso de símbolos gráficos do alfabeto como 

asterisco, parênteses, dois pontos, entre outros, que combinados representam a 

simulação de pequenas faces em uma tentativa de expressar a emoção do 

remetente. No tópico sobre o enxoval anunciado pela organização gestora da 

comunidade, o sujeito P5 encerra sua postagem com o símbolo  :)   que entre os 

emoticons representa uma face sorrindo para a intenção de expressar alegria, 

felicidade ou satisfação. Além das evidências de manifestação de desejo descrita 

textualmente em discursos analisados, o uso repetido de pontos de exclamação em 

diversas mensagens também representou de forma significativa a intensidade da 

emoção na expressão de desejo por parte dos sujeitos observados. 

 

Para De Valck (2005), quando um participante expõe seus valores e crenças 

na comunidade, pode estar atuando na formação de valores conjuntos e na 

adaptação dos valores pessoais de outros participantes. Foi possível analisar a 
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presença desses valores e crenças não somente nas manifestações de desejo, mas 

também nos discursos caracterizados como manifestação de apoio social e de 

satisfação ou insatisfação com experiências vividas. Algumas expressões 

encontradas na comunidade e que denotam a presença do discurso social foram 

“conte comigo”, “vamos em frente”, “não somos bobos”, entre outras. 

 

 

4.1.2 Apoio Social 

 
O discurso de apoio social caracteriza-se pela presença de evidências que 

representam solidariedade, ajuda e reciprocidade entre os participantes da 

comunidade. O tópico selecionado para análise apresenta a manifestação de um 

discurso pouco recorrente entre os demais tópicos observados. Nesse caso, o 

gestor da fanpage publica uma mensagem convidando os participantes da 

comunidade a clicarem em um link para conhecerem a seção de cafeteiras 

comercializadas pela empresa. Casualmente, a postagem de um dos sujeitos 

observados desencadeia uma troca de novas mensagens, que acabam por desviar o 

foco principal do discurso compartilhado pelo grupo. No caso, a troca de 

informações sobre as cafeteiras, tema principal do tópico, passa a ser superada por 

uma discussão de caráter social, especificamente, o trânsito no Rio de Janeiro. Tal 

comentário consegue atrair a atenção dos demais participantes que passam a expor 

suas opiniões sobre o assunto. Nesse tópico, em que ocorreram 26 postagens, 

surgiram 17 publicações de mensagens abordando o problema do trânsito na cidade 

do Rio de Janeiro. 
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Tópico: Que tal um cafezinho pra começar bem o dia? Confira nossa 
seção de cafeteiras e aproveite! (postado pelo gestor da comunidade 
em 12/09/2012 às 9h45) 
 
“Cafezinho??? Com o trânsito do Rio de Janeiro você sai de casa na 
hora da janta e chega ao trabalho na hora do almoço!!!!” (postado por 
P2 em 12/09/2012 às 10h37) 
 
“Insuportável o trânsito de hoje!!! Se serve de consolo, estamos todos 
juntos nessa situação...” (postado por P3 em 12/09/2012 às 10h42)  
 
“Relaxa, galera!! Eu já escolhi minha cafeteira. P2, cafezinho também 
se bebe depois do almoço!” (P4 - postado em 12/09/2012 às 10h57) 
 

 

Entre as mensagens que abordaram a questão do trânsito no Rio de Janeiro, 

foram selecionadas três que evidenciam o discurso de apoio social. A primeira 

postagem, que deu início a discussão sobre o trânsito no Rio de Janeiro, trata-se de 

uma manifestação do participante relacionada à mensagem “... cafezinho para 

começar o dia...” postado pelo gestor da comunidade, o paricipante P2 aborda o 

tempo que levou de sua casa ao seu local de trabalho ao publicar: “... com o trânsito 

do Rio de Janeiro você sai de casa na hora da janta e chega ao trabalho na hora do 

almoço!!!!”. Em seguida, alguns participantes publicaram suas mensagens com 

evidências de apoio ao participante P2, como por exemplo, a expressão “relaxa”, 

publicada pelo participante P4, que representa sua forma de manifestar apoio. Além 

dessa expressão, outra postagem selecionada apresenta o discurso de P3 que 

expõe ao grupo sua intenção de solidariedade ao utilizar a expressão “Se serve de 

consolo...” e em seguida manifestar reciprocidade ao postar “...estamos todos 

juntos...”. 

 

Outro fato que merece destaque está relacionado a uma mensagem, dentro 

desse mesmo tópico, postada somente no dia seguinte ao debate sobre o trânsito. 

Nesse discurso o participante P1 leu a declaração publicada no dia anterior, em que 
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P4 faz sua manifestação utilizando o termo “relaxa” e em seguida relata ter 

escolhido sua cafeteira. Nesse caso, P1 demonstra interesse maior pelo modelo do 

produto em relação à discussão sobre o trânsito. 

 

 
“P4, você comprou qual cafeteira? O produto já chegou? (postado por 
P1 em 13/09/2012 às 15h22) 
 
“Olá, P1. Eu comprei a Electrolux Chef EMC10. Já tenho uma no 
escritório e comprei essa para casa. Comprei ontem, ainda não 
chegou.” (postado por P4 em 13/09/2012 às 18h03) 
 
 
 

A postagem inicial de P4, apesar de ser uma manifestação de apoio 

recomendando que os demais participantes “relaxem” para os problemas do trânsito, 

acabou por tornar-se um fator desencadeador de uma troca de mensagens com P1 

sobre um produto da Electrolux. O discurso de apoio social demonstra ter relativo 

potencial para estimular a troca de mensagens dentro de um tópico mantendo-o 

ativo ao ponto de possibilitar a retomada do discurso sobre a aquisição de 

determinado produto. Em outras palavras, as manifestações de apoio sobre os 

problemas do trânsito, apesar de não terem uma função direta para a venda de 

cafeteiras, geraram um fluxo de atividade dentro do tópico que o manteve em 

destaque até o interesse pelo produto voltar à discussão. Sem tal corrente de 

informações, o tópico perderia sua atividade e provavelmente seria esquecido, fato 

que pode ser observado em diversos tópicos em que o discurso de apoio social não 

se fez presente. 

 

4.1.3 Satisfação ou insatisfação com experiências vividas 

 

A manifestação de satisfação ou insatisfação com experiências vividas é o 

comportamento mais recorrente quando canais de comunicação são disponibilizados 
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para determinado grupo de consumidores. Mesmo não sendo um espaço 

especificamente criado para reclamações ou elogios, toda vez que se sente 

positivamente ou negativamente surpreendido, o consumidor tende a se apropriar do 

canal que estiver ao seu alcance para manifestar sua impressão a respeito de uma 

empresa, produto ou serviço (FISHER et al., 1996). No tópico a seguir, o gestor da 

comunidade divulga a promoção de um fogão da marca Atlas e um dos participantes 

solicita informações ao grupo: 

 

Tópico: Fogão Atlas quatro bocas nas cores branco, azul ou bege 
com 30% de desconto. Clique aqui e confira! (postado pelo gestor da 
comunidade em 23/08/2012 às 9h23) 
 
“E esse fogão Atlas quatro bocas. Alguém comprou?” (postado por P7 
em 28/08/2012 às 10h37) 
 
“P4, eu comprei. Gostei da entrega, o prazo foi cumprido, mas tive 
problemas para instalar. Meu gás é de botijão, foi complicado arrumar 
um adaptador para esse modelo de fogão”. (postado por P6 em 
28/08/2012 às 10h52) 
 
“P7, eu não comprei aqui, mas tenho um Atlas que comprei na loja X. 
A pintura tá descascando em baixo com 3 meses de uso. Frustrante!!! 
:(“ (postado por P3 em 28/08/2012 às 13h46) 
 
“Eu comprei. A entrega atrasou mais de 20 dias. Sofri!! Mas o meu 
fogão está funcionado bem.  (postado por P6 em 28/09/2012 às 
19h37) 
 
 
 

O sujeito P7 inicia seu discurso com uma mensagem que não é enviada 

diretamente para outro participante. Desse modo, o participante espera que algum 

integrante do tópico manifeste a experiência vivida em relação a compra e a 

qualidade do produto. Minutos depois, surgem evidências de satisfação e 

insatisfação presentes no discurso de alguns consumidores. O participante P4 inicia 

seu discurso declarando satisfação com o prazo de entrega, em seguida demonstra 
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insatisfação com o processo de instalação do produto ao utilizar os termos “... tive 

problemas ...” e “... foi complicado ...”. Em outra mensagem é possível encontrar 

evidências de insatisfação, quando o participante P3 critica a qualidade da pintura 

do produto e usa o termo “Frustrante!!!”. Assim como a maioria dos diferentes tipos 

de discursos sociais, nas manifestações de satisfação ou insatisfação com 

experiências vividas, o uso de pontos de exclamação e emoticons ocorrem 

frequentemente e em maior número do que nos discursos informacionais.  

 

Outra evidência frequente de insatisfação vivida em diversos tópicos, trata-se 

do cumprimento com o prazo de entrega. Pode-se identificar em outros tópicos que 

o questionamento sobre prazo de entrega esteve regularmente presente no discurso 

de muitos participantes e quase sempre foi um dos fatores de satisfação ou 

insatisfação com experiências vividas pelos participantes. O sujeito P6 relata 

insatisfação com o prazo de entrega e utiliza o termo “... Sofri!!”, em contra partida, 

logo em seguida demonstra relativa satisfação ao declarar “... está funcionando 

bem”.  

 

Quando os participantes manifestam sua satisfação ou insatisfação em 

relação a determinados produtos ou serviços é possível que um membro absorva 

esse comportamento passando a adotá-lo através do processo de identificação. 

Assim como no discurso informacional, a experiência vivida tem grande relevância 

para os demais participantes, pois os sujeitos que se manifestam não possuem 

vínculos comerciais com os fabricantes dos produtos ou com a loja de varejo 

analisada, o que denota considerável imparcialidade (KOZINETS, 2002). 
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4.1.4 Celebração de similaridades 

 
A forma como algumas marcas se posicionam na mente do consumidor acaba 

por criar uma legião de admiradores e seguidores (RIES; TROUT, 1996). Na 

comunidade observada foi possível identificar diversas evidências de celebração de 

similaridades. No entanto, uma característica do grupo observado foi a total 

ausência de evidências de celebração de similaridade pela marca ou empresa 

gestora da comunidade. Por outro lado, tal comportamento se fez presente em 

diversos tópicos quando o assunto abordado relacionava marcas de produtos como 

Apple, RayBan, Xbox, PlayStation, Dolce Gabbana, entre outros. O discurso de 

celebração de similaridades apresentou um divisor marcante entre categorias de 

produtos, pois ocorreu predominantemente em tópicos que abordaram discussões 

sobre videogames, cosméticos, celulares e produtos de informática. Os segmentos 

que demonstraram menor evidência de celebração de similaridades foram àqueles 

relacionados a produtos de utilidade doméstica, de decoração e vestuário em geral. 

 

No tópico destacado para análise, a troca de mensagens sobre produtos da 

Apple Computer apresenta significativas evidências de celebrações de similaridade: 

 

Tópico: Aproveite a super promoção de 15% de Desconto + Frete 
Grátis e compre o seu tão sonhado smartphone. Corra que a 
promoção está acabando! Confira o regulamento no site. (postado 
pelo gestor da comunidade em 16/10/2012 às 10h43) 
 
“P4, meu iPhone chegou! Agora quero umas aulinhas de vocês! 
Rsss... (postado por P1 em 19/10/2012 às 12h05) 
 
“Aeee, P1 !!!! Agora estamos no time dos smarts!!! Kkkkk...” (postado 
por P4 em 19/10/2012 às 13h22) 
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“P1 e P4, conseguiram pegar a promoção? Eu consegui 20% de 
desconto em uma outra oferta! Já recebi o meu semana passada, to 
adorando!!! Se precisarem de umas dicas, pode falar comigo. 
Parabéns! estamos juntos!!!” (postado por P2 em 19/10/2012 às 
16h41)  
 
“Galera, também consegui a promoção! Agora tá tudo integrado: iMac, 
iPad, iPhone. Tudo sincronizado!!! Hehehe!!! .” (postado por P3 em 
19/10/2012 às 20h58) 
 

 

O gestor da comunidade publica uma promoção de smartphones, nesse caso 

a marca do produto não é divulgada e o tópico possui um link que direciona os 

participantes para uma página com diversas marcas de aparelhos celulares. Entre 

os produtos que integram a lista de ofertas, o iPhone, do fabricante Apple, é o que 

se destaca pelas evidências de celebração de similaridades.  

 

Na sequência de postagens no tópico apresentado, o sujeito P1 comemora a 

aquisição de um aparelho iPhone e sua mensagem apresenta a expressão “... agora 

quero uma aulinha de vocês!”. O uso do termo “agora” evidencia a intenção em 

divulgar a chegada do novo produto e o restante da expressão explicita o desejo de 

estreitar laços com os demais participantes que já dominam o funcionamento do 

produto. O sujeito P4 responde a postagem de P1 com a mensagem “... estamos no 

time dos smarts!!!”. O uso do verbo “estamos” conjugado na primeira pessoa do 

plural torna explícito o manifesto da similaridade. Já o termo “smarts” evidencia a 

intenção da celebração por tal similaridade, pois a palavra é utilizada por P4 em uma 

associação ambígua entre o termo smartphone e a tradução da própria palavra 

smart, que na língua inglesa significa esperto ou inteligente. 
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A mensagem de P2 direcionada aos participantes P1 e P4 apresenta em seu 

discurso evidências de celebração de similaridades como o uso da expressão: 

“Parabéns! Estamos juntos”. Em seguida, o participante P3 posta a mensagem com 

a afirmação: “... também consegui...” e na sequência de seu discurso relata utilizar 

os demais produtos da empresa fabricante do iPhone. Tal discurso demonstra a 

intenção do participante em divulgar ao grupo seu status de usuário fiel dos produtos 

relacionadas à marca Apple. Apesar da comunidade não ser declaradamente um 

espaço com o objetivo de reunir internautas para o culto de marcas, tais evidências, 

presente no discurso dos participantes, confirmam o comportamento descrito por 

Cova e Cova (2002), quando afirmam que as manifestações de desejo relacionadas 

a um objeto de culto caracterizam a existência de uma subcultura de consumo. 

 

Mesmo no caso de uma comunidade multimarca, como é o grupo estudado, 

os participantes que cultuam determinados produtos e empresas possuem a função 

de perpetuar e adicionar valor ao grupo. Tal efeito ocorre, pelo fato desses 

integrantes serem mais comprometidos e procurarem obter o reconhecimento do 

grupo ao alcançarem autenticidade e identidade (MUNIZ E O´GUINN, 2001). 

 

 

4.2 DISCURSO INFORMACIONAL 

 
No processo de tomada de decisão, o consumidor pode escolher um 

determinado produto motivado por um rápido impulso emocional ou demandar uma 

série de procedimentos racionais. Esse comportamento, em grande parte racional, 

pode partir de um simples levantamento de dados e evoluir para uma complexa 
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análise do produto sempre que o consumidor decide realizar uma avaliação de suas 

alternativas. De um modo ou de outro, a busca por informação torna-se uma etapa 

fundamental para a decisão final do consumidor e mesmo que ocorra da forma mais 

minuciosa ou da forma mais superficial, sempre ocorrerá.  

 

Em uma comunidade relacionada a eletrodomésticos e artigos para o lar, a 

postura racional do consumidor manifesta-se regularmente. No grupo dos discursos 

informacionais, as interações se iniciam com a abertura de um tópico que 

regularmente apresenta a marca ou modelo de determinado produto. Em seguida, 

um dos participantes posta uma mensagem com uma questão, dúvida ou solicitação 

direta de opinião aos demais integrantes da comunidade. Uma vez desencadeado o 

apelo por informação, diversos participantes contribuem postando seus comentários 

sobre a marca ou modelo citado. As orientações apresentadas pelos participantes 

apresentam-se em breves mensagens compostas por dados básicos, como códigos, 

siglas ou preços e chegam a apresentar detalhadas explicações sobre o 

funcionamento do produto e considerações diversas. 

 

Entre as ocorrências mais frequentes na busca de informação está a situação 

em que o participante procura informar-se com outros integrantes da comunidade 

que já vivenciaram uma experiência de compra com o produto pesquisado. 

Encontrar um consumidor que já tenha adquirido um produto da mesma marca e do 

mesmo modelo em seu círculo social, no mundo presencial, pode se tornar uma 

tarefa complexa, demorada e sem êxito. Por outro lado, um tópico publicado em uma 

comunidade virtual pode apresentar respostas com diversas opiniões, baseadas em 
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diferentes pontos de vista e em apenas alguns minutos após a publicação de uma 

pergunta. Em alguns casos, o discurso informacional é totalmente isento de carga 

emocional, sendo assim, as informações que se acumulam sob determinado tópico 

aparentam ser fonte confiável para quem está em um processo de decisão para 

aquisição de um novo produto. Kozinets (2010), afirma que em alguns casos o 

discurso informacional pode apresentar um viés emocional, especialmente quando o 

objetivo do informante é obter prestígio em uma tentativa de tornar-se uma 

referência, para os demais participantes, em determinado assunto. Nos discursos 

informacionais analisados foram encontradas evidências de parcialidade e 

imparcialidade conforme apresentado a seguir. 

 

4.2.1 Manifestações de conhecimento 

 
A manifestação de conhecimento é um fenômeno que surge de participantes 

que acumulam experiências pessoais sobre determinado produto ou por meio do 

contato com outras fontes de informações. Seguindo o pensamento de Burnett 

(2000), até mesmo os anúncios comerciais exibidos dentro da comunidade são 

formas importantes de oferta de informação. Partindo desse princípio, o próprio 

gestor da comunidade representa a principal fonte de informação do grupo, pois é 

evidente que ao integrar-se a determinada comunidade, o participante pratique tal 

ação com o intuito principal de obter o tipo de informação prestada pela organização. 

Para o autor, quando o participante absorve as informações divulgadas pelo gestor 

da comunidade, ele assimila e interpreta o conteúdo de acordo com o seu próprio 

background intelectual e cultural, além de filtrar determinados dados de acordo com 
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seus interesses e experiências vividas, realizando assim uma seleção crítica do que 

deve considerar e processar. Após transitar por toda essa cadeia, a informação 

original pode ser retransmitida de um participante para outro transformada em 

conhecimento específico.  

 

 Kozinets (2010), afirma que a manifestação de conhecimento entre 

participantes de uma comunidade vai além da benevolência ou simples vontade de 

ajudar. A expectativa de obter reciprocidade, com ofertas de conhecimento ou 

informações sobre experiências vividas por outros integrantes é um dos principais 

motivos para um participante manifestar conhecimento sobre um produto. 

 

O tópico selecionado apresenta evidências de manifestação de conhecimento 

no discurso de alguns participantes:  

 

Tópico: O novo Sansung Galaxy SII Lite está em superoferta até o dia 
31 de outubro de 2012. Clique aqui e aproveite essa oportunidade de 
fazer parte do mundo dos smarts! (Gestor da comunidade - postado 
pelo gestor da comunidade em 02/10/2012 às 15h34) 

 
“O Galaxy SII Lite não possui recurso de zoom para foto e vídeo” 
(postado por P5 em 03/10/2012 às 15h41) 

 
“Vi no site que o iPhone 3 possui mais recursos e está com o mesmo 
preço do Galaxy SII” (postado por P6 em 09/10/2012 às 23h48) 
 
“Estive numa loja e o vendedor me informou que alguns Galaxy SII 
Lite vem com um monte de aplicativos da TIM. Não é possível 
desinstalar e fica ocupando espaço de memória. Mesmo que sua 
operadora seja outra você vai ter que conviver com esses apps.” 
(postado por P7 em 09/10/2012 às 23h48) 
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As três postagens do tópico possuem termos e expressões que evidenciam 

um discurso estritamente de manifestação de conhecimento. As mensagens não são 

direcionadas para participantes específicos. Além disso, não apresentam evidências 

de oferta ou busca de apoio social dos demais membros da comunidade ou qualquer 

tentativa de estreitamento de laços. Sua função é praticamente anunciar algo que o 

emissor da mensagem conhece e acredita ser importante para os demais. Segundo 

Kozinets (2010), a manifestação de conhecimento é o tipo de discurso social que 

mais se caracteriza como a tentativa de adquirir prestígio ou reconhecimento dentro 

de seu grupo. 

 

4.2.2 Orientação informacional 

 
O discurso de orientação informacional ocorre em reação a uma ação, ou 

seja, acontece quando um participante lança ao grupo uma informação ou uma 

questão com a expectativa de que outro participante faça um comentário. Nesse 

caso, diferente da manifestação de conhecimento, os participantes transmitem 

simplesmente informações sobre determinado produto em um discurso isento de 

interpretações e que pode esclarecer alguma dúvida dos demais. O tópico abaixo 

apresenta evidências de discursos de orientação informacional entre participantes 

que orientam um membro da comunidade em busca informações sobre o jogo para 

videogame chamado Fifa 2012: 
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Tópico: Super oferta de Fifa 2012! Agora é a hora de ter o seu! Clique 
aqui e confira. (postado pelo gestor da comunidade em 02/09/2012 às 
14h36) 
 
“Pessoal, estou interessado em comprar o Fifa 2012. O que vocês me 
dizem? (postado por P2 em 02/09/2012 às 14h57) 
 
“A EA Sports declarou que vai lançar o Fifa 2013 ainda esse mês.” 
(postado por P1 em 02/09/2012 às 15h41) 

 
“Verifiquei em outros sites e não encontrei preço menor do que esse.” 
(postado por P3 em 03/09/2012 às 23h48) 
 
“Valeu pelas dicas galera, devo comprar o 2012 mesmo. O Fifa 2013 
certamente vai chegar bem salgado!” (postado por P2 em 05/09/2012 
às 23h48) 

 

 

Nesse tópico as mensagens não são enviadas diretamente para outro 

participante, tal fato é confirmado quando os discursos não incluem nome de 

destinatários demonstrando que o remetente evitou o direcionamento da mensagem 

ao não utilizar o recurso de criação de links na mensagem postada para outros 

internautas. Em geral, o participante que busca orientação não sabe quem pode 

orientá-lo, assim a questão é postada sem um destinatário definido. 

 

Outra evidência do discurso de orientação informacional está presente na 

expressão de P1: “A EA Sports declarou que vai lançar o Fifa 2013 ainda esse 

mês.”. Nesse caso, o participante expõe sua orientação informando ao grupo que a 

empresa, responsável pela produção da série de jogos Fifa, haveria declarado o 

lançamento de uma nova versão do jogo naquele mesmo mês. O participante P1 

não induz diretamente P2 em seu processo de escolha, o discurso de P1 não faz 

explicitamente senso de valor sobre as duas versões do produto, nem tão pouco 

afirma que um é melhor do que o outro, mas informa ao grupo uma novidade que 
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pode servir como uma alternativa para consumo. Fica subentendido na orientação 

de P1, que uma versão nova do produto possa apresentar algum tipo de vantagem. 

 

Outro discurso de orientação informacional presente no mesmo tópico está na 

mensagem de P3 ao informar ao grupo o resultado de sua pesquisa de preços. 

Mesmo não declarando seu interesse pelo produto, o participante afirma ter 

verificado o preço em outros sites. Assim, o participante P3 informa o resultado de 

sua pesquisa para os demais ao afirmar que não encontrou preço menor do que 

aquele divulgado pelo gestor da comunidade. Nesse caso, existe uma orientação, 

pois ocorre a divulgação de uma informação sem tentativa de induzir explicitamente 

as decisões de consumo. Desse modo, o participante P2 pode adquirir o produto 

mais barato influenciado pela informação do participante P3, mas também pode 

optar por comprar em outro lugar mais caro, se entender que existem outros valores 

agregados ao preço desse produto, como por exemplo, menor prazo de entrega, 

credibilidade nos serviços vinculados ao produto ou até mesmo o status em comprar 

em um local mais sofisticado ou de boa reputação. 

  

O participante P2 pôde acompanhar diversas orientações dentro do tópico, 

muitas não são direcionadas particularmente para ele, mas como tratam da questão 

lançada pelo participante, também pode lhes servir como orientação informacional. 

Apesar de diferentes discursos com informações que possam conduzir o participante 

a decisões diferentes, o participante P2 acaba evidenciando sua propensão pela 

compra do produto de menor preço, ou seja, aquele divulgado dentro da 

comunidade. Os discursos que orientaram sua tomada de decisão foram 
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caracterizados pela forma imparcial de divulgação das informações. Em nenhuma 

postagem houve alguma evidência de pressão do grupo para conformidade do 

participante, como costuma acontecer em alguns discursos de satisfação ou 

insatisfação com experiências vividas (DE VALCK, 2005). Ao final da troca de 

mensagens, o participante P2 agradece as informações e apresenta evidências de 

que irá seguir as orientações de P3 ao declarar: “... devo comprar o 2012 mesmo.” e 

em seguida demonstra sua preferência por menor preço ao afirmar “O Fifa 2013 

certamente vai chegar bem salgado!”. 

 

O agradecimento pela orientação também é uma evidência frequente no 

discurso daqueles que solicitam e recebem orientação informacional. Ao receberem 

informações que lhes são úteis, os participantes costumam publicar mensagens 

como forma de reconhecimento da importância das informações prestadas. No 

tópico em análise, o participante P2 publica: “Valeu pelas dicas galera...”. Em alguns 

casos o agradecimento se apresenta como uma forma de evidenciar uma possível 

tomada de decisão do participante. 

 

 

4.2.3 Relato imparcial de experiências vividas 

 
Uma dos principais atributos de uma comunidade virtual é a função de 

aprendizado por meio da troca de informações sobre experiências vividas por seus 

participantes (KOZINETS, 2010). Torna-se mais rápido, prático e menos custoso 

obter informações sobre determinado produto tomando decisões a partir da 

experiência vivenciada por outros. Segundo Kozinets (2010), os grupos virtuais são 
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grandes fontes de informações baseadas em experiências vividas. Ao contrário das 

manifestações de satisfação ou insatisfação com experiências vividas, carregadas 

de emoções que evidenciam o exagero na intenção do discurso e que podem 

distorcer a essência dos fatos, o relato imparcial de experiências vividas é uma 

importante referência para aqueles que buscam informações de forma neutra para 

sua tomada de decisão. O tópico a seguir apresenta o relato imparcial da 

experiência vivida por participantes da comunidade: 

 
 
Tópico: Os tablets estão cada vez mais integrados ao cotidiano. A 
mobilidade e as funcionalidades são os requisitos para quem busca 
um equipamento perfeito para o dia-a-dia. O Space Tablet 7 é ideal 
para ter nas mãos em todas as situações. Clique e confira. (postado 
pelo gestor da comunidade em 02/10/2012 às 13h57) 
 
“Tenho um. Acesso a internet normalmente com ele.” (postado por P6 
em 02/10/2012 às 16h23) 
 
“Comprei um desse. O produto chegou intacto e no prazo. A bateria 
dura duas horas.” (postado por P7 em 02/10/2012 às 18h15) 
 
“Existem tablets com configurações melhores e que são bem mais 
caros. Uso para trabalhos da faculdade e atende minhas 
necessidades.” (postado por P5 em 03/10/2012 às 23h19)  
 

 

No tópico destacado para análise, o gestor da comunidade anuncia a oferta 

de um aparelho tablet. Entre as mensagens postadas pelos participantes foram 

encontrados discursos com evidências de manifestações imparciais de experiências 

vividas.  

 

Dentro da própria comunidade é possível verificar, por meio de um 

ranqueamento gerado automaticamente por um sistema, que a marca do produto 

anunciado não está na lista dos mais procurados pelos participantes da fanpage. 
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Pela configuração do equipamento, apresentada ao clicar no link sugerido, foi 

possível constatar que não se trata de um produto topo de linha em sua categoria. 

Alguns participantes desse tópico postaram mensagens com relatos de experiência 

vivida sem apresentar manifestações explícitas de senso de valor sobre o produto. 

As postagens de P5, P6 e P7 evidenciam em seus discursos a experiência que cada 

participante teve com o produto por meio das expressões: “Tenho um... acesso a 

internet normalmente com ele”, “O produto chegou intacto e no prazo.” e “Uso para 

trabalhos da faculdade”. As mensagens dos três participantes informam suas 

experiências de compra e uso do produto sem apresentarem expressões ou termos 

que evidenciem tendências, preferências ou sugestionamentos. Outro ponto comum 

entre as mensagens é o fato de não serem direcionadas a um participante 

específico.  

 

Assim como nas manifestações de satisfação ou insatisfação com 

experiências vividas, o relato imparcial de experiências vividas tem grande 

relevância para os demais participantes pelo fato dos sujeitos, que manifestam suas 

experiências, não possuírem vínculos comerciais com os fabricantes dos produtos 

ou com a loja de varejo analisada. No caso do relato imparcial, a neutralidade do 

discurso representa ainda maior relevância para os participantes que buscam 

referências além daquelas prestadas pelo fabricante. No entanto, segundo Kozinets 

(2011), em alguns casos, a imparcialidade do participante pode representar uma 

ação inconsciente do sujeito de ocultar o fato de ter feito mal negócio, fato que não 

ocorre nas manifestações de satisfação ou insatisfação com experiências vividas. 

No tópico analisado, quando o participante P6 relata: “Acesso a internet 
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normalmente” ou o P5 afirma: “Uso para trabalhos da faculdade e atende minhas 

necessidades” fica intrínseca a questão “Será que para outras tarefas a experiência 

vivida com o produto foi boa?”. 

 

 

4.3  O BOCA A BOCA  

 

Segundo Kozinets (2010), as comunidades virtuais possuem os quesitos 

apropriados para o fenômeno do marketing boca a boca. No grupo analisado, os 

participantes envolvidos podem encontrar informações, orientações e diversos 

relatos sobre um produto ou uma empresa de forma rápida e de baixo custo.  

 

Entre os modelos de marketing boca a boca on-line apresentados por 

Kozinets (2011), o modelo de influência orgânica é o que melhor classifica os 

processos recorrentes na comunidade analisada. Tal afirmação está relacionada à 

predominância da troca direta de informações entre consumidores, sem influência ou 

mediação do gestor da comunidade. No caso analisado, o gestor da comunidade 

realiza a divulgação de marcas e produtos por meio de propagandas e promoções 

postadas em tópicos, em seguida os participantes postam suas informações com 

diferentes discursos. Mensagens favoráveis ou desfavoráveis ao produto divulgado 

permanecem dentro do tópico sem qualquer tipo de censura e nenhum participante é 

repreendido ou excluído do grupo virtual. 

 

A estratégia, possivelmente adotada pelo gestor da comunidade, está em 

conformidade com a proposta de Kozinets (2010a) ao afirmar que a presença de 
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mensagens positivas ou negativas sobre uma marca ou produto é importante, pois 

tal situação agrega credibilidade à todo o processo de troca de informações. Em 

outras palavras, uma comunidade com somente elogios pode despertar certa 

desconfiança por parte do consumidor. 

 

Não foram encontradas evidências que caracterizassem a presença do 

modelo da influência linear do profissional de marketing. Todas as postagens e 

formas de comunicação com os participantes da comunidade foram feitas de forma 

generalizada. Não foi possível, por meio da metodologia adotada, identificar 

possíveis influências do gestor da comunidade sobre participantes líderes de 

opinião, tanto no formato que caracteriza o modelo de influencia linear, quanto na 

forma que caracteriza o modelo de coprodução em rede.  Também não foi possível 

identificar possíveis influenciadores da organização infiltrados na comunidade. 

 

4.4  LÍDER DE OPINIÃO  

 

Na comunidade analisada foi possível identificar a presença de atores 

regularmente presentes no processo do marketing boca a boca, como por exemplo, 

líderes e seguidores de opinião. 

 

Antes da apresentação da análise das evidências presentes nos discursos de 

liderança ou de seguidores de opinião, faz-se importante o entendimento do sistema 

curtir (like), um dos mecanismos disponibilizados para os participantes da rede social 

Facebook. O recurso curtir (like) permite que determinado participante sinalize sua 

aprovação daquilo que outro integrante postou, seja uma mensagem em formato 
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texto ou uma imagem (fotografia, cartum ou figura genérica). Desse modo, os 

participantes podem demonstrar aceitação ou até confirmação dos discursos 

presentes nas postagens dos demais. O recurso “curtir” é utilizado pelos 

participantes da comunidade de forma rápida e silenciosa. Com um único clique em 

um ícone, que simboliza a ideia de curtir ou aprovar uma postagem, o participante 

pode demonstrar para todos os participantes de um tópico, além do próprio autor da 

mensagem, seu interesse pela mensagem que “curtiu”. Além disso, o sistema cria na 

prática realmente um seguidor, ou seja, aquele que curte determinado discurso de 

um participante passa a visualizar regularmente suas novas postagens. 

 

Sendo assim, o recurso “curtir” pode ser considerado um dos indicadores de 

participantes seguidos e participantes seguidores (FACEBOOK, 2012). Na 

comunidade observada, o participante P3 destaca-se por apresentar grande número 

de seguidores. Conforme os tópicos abaixo:  

 
 
“O novo iPhone 4 possui um sistema operacional bem mais simples e 
fácil de ser utilizado.” (postado por P3 em 11/09/2012 às 13h45 – 
comentário curtido por 102 participantes da comunidade) 
 
“O WindowsPhone 8 apresenta alguns bugs e ainda não tem muitos 
aparelhos que rodam ele.” (postado por P3 em 21/11/2012 às 11h29 – 
comentário curtido por 62 participantes da comunidade) 

 
 

Em situação inversa, dentro do período analisado, P7 foi o sujeito que seguiu 

o maior número de participantes. Diante da atuação desses dois sujeitos, P3 e P7, 

foi possível reconhecer que participantes seguidos por outros não costumam 

acompanhar muitos participantes. Por outro lado, seguidores, além de 
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acompanharem variados participantes, são pouco seguidos pelos demais. Esse 

fenômeno pode ser explicado pelo fato do participante seguido deter amplo 

conhecimento sobre determinado assunto e seus seguidores não. Todavia essa 

condição possui sua exceção, pois em alguns tópicos foi possível encontrar no 

discurso de alguns seguidores, evidências de conhecimento e domínio sobre o 

assunto abordado. 

 

Segundo Wood (2000), a ausência do discurso pode evidenciar um 

comportamento relevante de determinado participante. No caso dos participantes 

que postam poucas mensagens, mas utilizam frequentemente o mecanismo “curtir”, 

apesar da ausência de evidências pelo discurso, sua participação restrita ao clique 

no sistema curtir, além de caracterizá-lo como seguidor também evidencia um 

comportamento importante à medida que afirma a posição do líder de opinião, por 

outro lado, os participantes que apenas curtem uma postagem e passam a segui-la 

adotam a posição restrita de observadores. Segundo a classificação de Hagel e 

Armstrong (1997) podemos enquadrar tais participantes na categoria dos lurkers, 

que são apenas observadores passivos que se beneficiam das interações dos 

demais participantes. 

 

As mensagens destacadas a seguir apresentam evidências de liderança de 

opinião de um participante acompanhado por um número significativo de seguidores:  

 
 
“A câmera fotográfica Nikon D3000 possui excelente taxa de 
transferência de dados para o cartão de memória, porém a D7000 
possui maior velocidade, além de uma interface muito mais amigável.” 
(P3 – postado em 25/11/2012 às 16h39) 
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“P3, obrigado pelas dicas. Estava prestes a comprar a D3000, 
realmente, vou investir um pouco mais na D7000 e ter um 
equipamento que não vai me deixar na mão.” (postado por P4 em 
25/11/2012 às 22h13) 
 

 

Nesse caso, o participante P3 emite sua opinião comparando dois modelos de 

máquinas fotográficas, em seguida o participante P4 responde agradecendo e 

aprovando a informação prestada: “... obrigado pelas dicas”. As informações 

prestadas por P3 não só foram aceitas como também ficou evidente no discurso de 

P4 a mudança de comportamento: “Estava prestes a comprar a D3000...” e em 

seguida a confirmação pela mudança de opção e a compra de outro produto “... vou 

investir um pouco mais na D7000”. Tal reação, em que o participante P3 posta seu 

comentário e em seguida recebe uma resposta corroborativa de outro participante, 

esteve presente em vários tópicos nos quais P3 participou. Esse fenômeno 

evidencia sua postura de líder de opinião ou e-influencers. 

  

Além do sujeito P3, outros participantes ganharam destaque por sua 

capacidade de influenciar os demais, ser seguidos com o uso do recurso “curtir”, 

aclamados por meio de discursos de apoio e em alguns casos receberem de seus 

seguidores declarações explicitas de mudança de atitude. 

 

Algumas evidências dos discursos de possíveis seguidores foram coletadas 

em diferentes tópicos da comunidade e estão apresentadas nas mensagens a 

seguir:  
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TOPICO A: 
“Show!!! Muito válida sua observação. Se não tivesse lido sua 
mensagem teria comprado o Galaxy SII lite.” (postado por P6 em 
18/11/2012 às 12h28) 
 
 
TOPICO B: 
“Valeu P1! Eu estava na dúvida entre CyberShot WX50 e PowerShot 
SX50, depois que você explicou tudo, já sei o que fazer!” (postado por 
P2 em 17/12/2012 às 13h42) 
 

 

Na mensagem postada por P6, ficou evidente que o participante estava 

prestes a comprar um modelo de aparelho celular, mas determinada informação 

influenciou-o a desistir de comprar o modelo Glaxy SII lite.  Na segunda mensagem, 

o discurso apresentado evidencia a intenção do participante P2 em adquirir um 

modelo de câmera fotográfica CyberShot do fabricante Sony ou uma PowerShot da 

concorrente Canon, no entanto, uma orientação postada por P1 determinou a 

tomada de decisão. 

 

Além dos tópicos A e B utilizados como exemplo, foram encontrados outros 

grupos de mensagens com evidências do discurso influenciador. No entanto, as 

evidências de aceitação das mensagens de influência nem sempre puderam ser 

constatadas, pois em alguns casos os participantes limitaram-se a posição de 

observadores ou lurkers, permitindo que influenciados passassem despercebidos 

durante o estudo netnográfico. 

 

Ao final da análise das evidências, com o intuito de sintetizar as informações 

relacionadas ao longo desse capítulo, constituiu-se o quadro comparativo, 
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apresentado a seguir, classificando cada participante de acordo com os critérios 

adotados no referencial teórico do presente estudo. 

 

   Quadro 6 – Resumo da análise das evidências 
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Capítulo V -  CONCLUSÕES 

 

De acordo com o objetivo principal deste estudo, a descrição e análise das 

interações, influências e processos decisórios dos consumidores participantes de 

uma comunidade virtual, mantida por uma organização no ramo de varejo de 

eletroeletrônicos e de artigos para o lar foram realizadas alcançando os propósitos 

deste projeto. Por meio da netnografia e da análise do discurso mediado por 

computador, foi possível identificar líderes de opinião, seguidores de opinião e 

influenciadores, além de suas formas de atuação e características de interação 

dentro da comunidade virtual proposta, concretizando assim os objetivos 

secundários do estudo. 

 

Foram encontradas evidências que caracterizaram os diferentes tipos de 

comportamento do consumidor de acordo com o referencial teórico abordado neste 

trabalho. Algumas dessas evidências foram mais recorrentes delineando o perfil da 

comunidade pesquisada. 

 

Quanto à tipologia do grupo analisado, foi possível concluir ser uma 

comunidade virtual, pois é notória a presença de um conjunto de relações sociais 

entre pessoas por meio de computadores em vez de relacionamentos presenciais, 

frente a frente. Trata-se também de uma comunidade de consumo, conforme a 

classificação de Kozinets (1999), pois as ações ocorrem em um espaço virtual onde 

os participantes trocam informações sobre produtos que já adquiriram ou que 
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desejam adquirir, criando um envolvimento baseado em laços sociais mais ou 

menos intensificados de acordo com diferentes situações.  

 

Em relação à força do laço social, fator que determina a proximidade e 

intimidade das conexões do grupo, foi possível identificar, por meio das informações 

de perfil pessoal publicado na comunidade pelo próprio participante, a presença de 

grupos primários compostos por parentes e amigos; grupos secundários, formado 

por profissionais ou moradores de uma mesma região; além de pessoas que nunca 

se conheceram no mundo físico e não possuem nenhum grau de parentesco ou 

afinidade. Desse modo, foi possível perceber que a comunidade apresentou laços 

sociais mais intensos entre os integrantes do grupo primário, confirmando o princípio 

previsto na literatura. Não foram predominantes as evidências de proximidade e 

intimidade nos discursos analisados, possivelmente pela presença dominante do 

grupo secundário dentro da comunidade. Tais fatores levam a concluir que a 

comunidade observada apresenta pouca presença da força de laços sociais. 

 

O caso analisado não possui características de uma comunidade de marca 

por ser um grupo gerido por uma organização varejista multimarca (HAWKINS et al., 

2007; MUÑIZ; O´GUINN, 2001). Assim sendo, os participantes não se reúnem nesse 

espaço virtual para cultuar uma marca específica, para adquirir status, prestígio ou 

autoafirmação social, mas sim para troca de informações sobre diferentes marcas e 

modelos de produtos, incluindo aqueles que são desconhecidos pelos próprios 

participantes e não apresentam valores subjetivos para a ocorrência do culto à 

marca. 
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O grupo também pode ser classificado como uma comunidade de transação, 

pois segundo Armstrong e Hagel (1996), pois a existência de intensa troca de 

informações acaba por caracterizar o grupo de acordo com essa classificação.  

 

O grupo se apresenta também como uma comunidade de interesse, pois é 

constituída por consumidores que praticam uma intensa e variada comunicação 

interpessoal, baseada em tópicos intitulados por assuntos, que acabam servindo 

como uma indexação orientadora para a busca de informações específicas, as quais 

os participantes desejam ou necessitam encontrar. 

 

Não é uma comunidade de fantasia, pois não se caracteriza pela existência 

de ambientes virtuais, participantes caracterizados como personagens ou histórias 

que contextualizem um sentido para o agrupamento virtual. Resumidamente, não é 

um ambiente para jogo virtual.  

 

O grupo não é prioritariamente uma comunidade de relacionamento, pois não 

é um espaço restrito para compartilhamento de experiências de vida dos 

participantes e as evidências de discurso social acontecem apenas eventualmente 

em alguns tópicos de discussão. A atividade predominante dentro do grupo 

apresentou evidências de discurso informacional, a começar pelo próprio gestor da 

comunidade em sua divulgação de produtos comercializados, até a troca de 

informações sobre esses produtos, prática constante dos participantes. 
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De acordo com a classificação de Kozinets (1999), a comunidade pesquisada 

funciona aproximadamente ao formato de um fórum virtual, pois sua estrutura social 

é “solta”, ou seja, não existem restrições ou interesses por determinado perfil social 

de participante, seja entre os próprios participantes, seja entre participantes e gestor 

da comunidade. Além desse fator, o foco do grupo é direcionado para troca de 

informações.  

 

Seguindo o referencial teórico de De Valck (2005), podemos chegar às 

seguintes conclusões sobre o perfil predominante dos sujeitos selecionados: 

 

(1) Quanto à frequência das visitas à comunidade: todos os sujeitos selecionados 

apresentaram uma frequência de interação acima da média geral da 

comunidade, o que os caracteriza como participantes adequados para a 

análise proposta. 

 

(2) Quanto ao empenho na busca de informações: o sujeito P4 foi o participante 

que se destacou por apresentar padrões de comportamento em sua 

participação na busca de informações sobre diferentes produtos e sobre um 

mesmo produto. Os padrões foram a constante postagem de perguntas e 

solicitações de esclarecimento de dúvidas técnicas, acima da média dos 

demais participantes. 

 

(3) O sujeito P5 apresentou padrões de comportamento de um lurker (DE 

VALCK, 2005), pois além de ser o sujeito que menos realizou postagens, foi o 

que mais utilizou o recurso curtir. Tal combinação demonstra que o 



127 

 

 

 

participante esteve regularmente curtindo as demais postagens sem registrar 

sugestões, opiniões ou comentários gerais. 

 

(4) Quanto ao engajamento na oferta de informações: os sujeitos P3 e P4 foram 

os que apresentaram evidências comportamentais de oferta de informações 

demonstrando relativo engajamento nesse processo. De acordo com De 

Valck (2005), conclui-se que tais sujeitos se enquadram ao perfil de poster, 

pois além de postarem mensagens regularmente, também demonstraram em 

seus discursos aparente domínio de diferentes assuntos, o que ficou evidente 

nas postagens com informações e orientações baseadas em dados 

específicos sobre produtos e que demonstram certo domínio sobre as 

questões publicadas em diferentes tópicos. 

 

(5) Quanto ao nível de participação nas discussões com o grupo: o sujeito P4 foi 

o participante que se destacou pelo nível de participação postando 

informações detalhadas, de nível técnico e fundamentas por referências 

externas à comunidade.  

 

Um dos critérios adotado por De Valk (2005) que não pode ser observado foi 

a duração do período das visitas à comunidade por parte dos sujeitos selecionados. 

Tal situação se deve ao fato de o pesquisador não possuir acesso aos mecanismos 

que monitoram o tempo de permanência de cada participante dentro da 

comunidade, recurso esse acessível apenas pelo gestor da comunidade. 
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Utilizando a abordagem predominantemente qualitativa de Kozinets (1999), a 

qual classifica os participantes de uma comunidade virtual de acordo com o tipo de 

laço social e os agrupa em quatro níveis (turistas, sociáveis, dedicados e envolvidos) 

foi possível concluir que o participante P1 pode ser classificado como turista por sua 

atuação limitada a regulares visitações a comunidade, o participante P7 como 

sociável por ser aquele que mais postou mensagens genéricas, não direcionadas a 

marcas ou produtos específicos, o participante P3 como dedicado, pois atuou 

prontamente publicando informações de esclarecimento quando eram postadas 

dúvidas e perguntas e finalmente o sujeito P4 apresentou as características de 

participante envolvido por ter ido além da postagem de respostas para dúvidas 

postadas, publicando dicas e orientações, independente da solicitação dos demais 

participantes. 

 

Em relação à presença de grupos de referência, conclui-se que a comunidade 

observada não apresentou evidências significativas da presença de grupos 

influenciadores que tenham atuado de forma expressiva sobre os demais 

participantes. As evidências sinalizaram a existência de participantes isolados que 

se destacaram por sua dedicação em postar mensagens com informações de 

interesse aos demais participantes. Esses influenciadores, que atuaram 

isoladamente, evidenciaram em seus discursos realizarem tal prática, movidos pelo 

interesse particular por determinados produtos, mas especificamente pela admiração 

que possuem por uma marca ou produto. Nesse caso as evidências levam a 

conclusão de que esses influenciadores não atuaram em comum acordo com 
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qualquer tipo de organização e agiram livremente sem possíveis interesses 

comerciais. 

 

Quanto aos tipos de influências apresentadas nas relações entre os 

participantes, não foram verificadas influências normativas diretas e significativas, 

provavelmente por se tratar de uma comunidade aberta em que o participante pode 

aderir ou abandonar o grupo em qualquer momento sem submeter-se a qualquer 

tipo de regra. Soma-se a isso, o fato da organização gestora do site beneficiar-se do 

número crescente de participantes, conclui-se que a ausência de influências 

normativas proporciona a permanência dos participantes dentro da comunidade 

favorecendo a ocorrência de um fenômeno em que, mesmo movidos pelo discurso 

da crítica, o participante continua na comunidade em contato com novas ofertas e 

promoções publicadas pela organização gestora. Em alguns casos, o participante 

voltar a adquirir produtos indicados nos tópicos da comunidade e até mesmo a 

postar mensagens com discursos de elogio.  

 

Pode-se dizer que há certa evidência de influências de expressão de valor no 

discurso de alguns sujeitos selecionados. Entretanto, essa influência deriva mais da 

própria força da marca do que das manifestações de um grupo de referência ou de 

um líder de opinião. As marcas em maior evidência no cenário mundial foram 

aquelas envolvidas nos discursos de expressão de valor. Em apenas alguns tópicos 

de discussão, foi possível identificar declarações de participantes indecisos que 

optaram pela compra de determinado produto influenciado pelo culto à marca 

praticado por outros participantes. Conclui-se que mesmo em um grupo não 
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caracterizado como uma comunidade de marca, a expressão de valor da marca 

manifestada por determinado participante, quando praticada repetidamente e de 

forma enfática, pode influenciar outro participante em sua tomada de decisão para 

aquisição de um produto.  

 

As influências informacionais constituíram o fenômeno predominante dentro 

da comunidade observada. O discurso de todos os sujeitos selecionados 

apresentaram evidências da busca ou da oferta de informações. Conclui-se que 

apesar da comunidade ser utilizada prioritariamente pelos seus gestores como um 

canal de divulgação e promoção de vendas, os participantes que aderem ao grupo a 

utilizam como uma grande fonte de informações, podendo até mesmo beneficiar-se 

desse fato para efetuar a compra em outra empresa. 

 

Conforme descrito no tópico análise de evidências desta dissertação, todos os 

tipos de discurso abordados no referencial teórico estiveram presentes nas 

mensagens postadas pelos sujeitos selecionados. Os discursos de manifestação de 

conhecimento, de orientação informacional e o relato imparcial de experiências 

vividas foram os mais recorrentes, o que reforça a conclusão de que a unidade de 

análise eleita para o presente estudo é sem dúvida uma comunidade de interesse e 

transação, conforme os conceitos de Armstrong e Hagel (1996). 

 

No grupo dos sujeitos selecionados para o estudo, o participante P3 

apresentou padrões de comportamento semelhantes ao de um líder de opinião e 

influenciador dentro da comunidade, de acordo com as evidências encontradas em 
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seu discurso e reação de aprovação de seus seguidores por meio de postagens que 

evidenciaram aprovação, além o uso do sistema “curtir” do Facebook. Foram 

encontradas evidências de padrões comportamentais que caracterizam seguidores 

de opinião por meio da postagem de mensagens em busca de informação e de 

aprovação de respostas obtidas. Tais padrões foram observados nos participantes 

P1 e P2. 

 

Em relação o uso da estratégia do marketing boca a boca, conclui-se que a 

comunidade se enquadra ao formato do modelo orgânico, proposto por Kozinets 

(2002). Como o modelo orgânico representa um processo que ocorre naturalmente, 

não foi possível encontrar evidências que confirme o seu uso como uma ação 

planejada e intencional por parte dos gestores da comunidade. 

 

 

5.1    IMPLICAÇÕES GERENCIAIS 

 

Não foram encontradas evidências que confirmem o uso de estratégias 

WOMM direcionadas a influenciadores ou a líderes de opinião por parte da 

organização gestora da comunidade.  Entre os principais pontos da conclusão deste 

estudo, recomenda-se que os gestores da comunidade utilizem o modelo de 

influência linear (KOZINETS, 2002) como tática para fortalecer a relação com os 

influenciadores e líderes de opinião da comunidade. O uso desse modelo, aliado a 

uma ação em parceria com influenciadores, poderá ajudar a minimizar possíveis 

evasões de participantes que se beneficiam das informações obtidas dentro da 

comunidade e finalizam suas compras em empresas concorrentes. 
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5.2   IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS 

 

Alguns questionamentos surgiram no decorrer do processo de análise das 

evidências. Essas novas questões parecem não ser viáveis de esclarecimento por 

meio da netnografia, como por exemplo, investigar onde e como os internautas 

formadores de opinião obtêm suas informações primárias e quais influências 

efetivamente atuam sobre eles.  

 

Além dessas questões, outro fator importante deve ser levado em 

consideração. Alguns estudos no campo da psicologia, que abordam o 

comportamento humano na Internet, como é o caso do trabalho desenvolvido por 

Young e Abreu (2011) demonstram que usuários de canais de comunicação digital 

podem reagir de uma forma no mundo virtual e de outra no mundo físico quando 

submetidos a um mesmo problema. Segundo os autores a interface virtual funciona 

como uma máscara para o internauta encorajando-o a adotar determinado 

comportamento sem comprometer sua verdadeira identidade. Por esses motivos, as 

características e classificações das interações virtuais parecem requerer revisões. 

 

 

5.3   SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

De acordo com Kozinets (1998), a proposta do estudo netnográfico está 

centrada na observação do comportamento do consumidor dentro de grupos virtuais. 

Se for considerado a proposta de Young e Abreu (2011) quando afirmam que as 

atitudes do indivíduo na Internet podem não ser idênticas à sua própria 
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representação comportamental no mundo físico, analisar o discurso do internauta 

por meio de um enfoque estritamente netnográfico pode nos aproximar de uma 

realidade unilateral.  

 

Como sugestão para futuros trabalhos, a análise comparativa do discurso do 

consumidor no ambiente virtual com o seu próprio discurso realizado 

presencialmente parece apresentar relativa importância para compreensão dos 

fenômenos comportamentais do consumidor. Não descartando a relevância do 

enfoque específico no estudo de cada tipo de discurso, um trabalho que possa 

confrontar ambos poderia ser realizado com o intuito de identificar possíveis 

dissonâncias entre estes e ainda propiciaria a investigação dos fatores que causam 

essas diferenças.  

 

Essa análise conjunta poderá apresentar grande valor para os estudos do 

comportamento do consumidor caso possibilite a identificação de novos padrões 

comportamentais, proporcionando a compreensão de novas categorias de 

consumidores e permitindo o entendimento de um universo que sofre cada vez mais 

uma fusão entre o virtual e o físico.  

 

Visto que o comportamento do consumidor está em constante transformação, 

a realização de estudos que possam comparar os fenômenos do mundo real e seu 

entrelaçamento com o mundo virtual pode ser de grande valor, favorecendo o 

surgimento de novos campos de conhecimento sobre o assunto. 
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