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RESUMO

A mídia social possibilitou às pessoas a possibilidade da publicação instantânea e a troca de
opiniões e comentários em rede. Algumas empresas constroem negócios virtuais nessas
mídias ou delas se utilizam. O surgimento das redes e da internet trouxe consequências como:
a realização de ações em “tempo real”; o surgimento e a ocupação do “ciberespaço”; o
deslocamento de identidades; as representações do Eu no “mundo virtual” e a conexão entre
as pessoas por meio de computador ou dispositivos móveis para realizar negócios (comércio
social). Essas interações mediadas por computador afetaram o o modo de se expressar e o
consumo. Foram utilizados como preceitos teóricos: a definição de sociedade e de interação
social (BAKTHIN, 2006); a Comunicação Mediada por Computador (CASTELLS, 1999); a
conversação em rede (RECUERO, 2012) e o consumo via validação social (ADOLPHO,
2013) para mostrar o place internet como a nova forma de exercer e promover o consumo via
sociabilidade. A pesquisa tem como objetivo geral estabelecer a relação entre os elementos:
comunidade, conteúdo, comércio de uma marca e o argumento da prova social como
influenciadora na Comunicação Mediada por Computador (CMC) apresentando como objeto
de estudo o site de viagens TripAdvisor. Observa-se que o TripAdvisor, um site de viagens,
ao reunir fóruns de discussões, Facebook e sistemas abertos de avaliações de usuários sobre
locais de viagem e de gastronomia, consegue atuar como uma mídia social em rede. Ao
mesmo tempo, a empresa gera um o comércio eletrônico vinculado às percepções de uma
mídia social.
PALAVRAS-CHAVES: interação social; Comunicação Mediada por Computador; rede
social; prosumers; consumo em rede.

ABSTRACT

The social media has enabled people to instantly publish, exchange and express opinions.
Some companies build virtual businesses inside these medias or even simply use these medias
to convey their business. The arise of the web and the internet has brought consequences such
as: “real time” achievements, the emerge and occupation of “cyberspace”, the identity
displacement, the representation of Self in the virtual world and the connection among people
through computers and mobile gadgets in order to make business (social business). These
interactions, mediated by computers, affect the behavior by which people express themselves
and consume. It has been used as theoretical precepts the definition of society and social
interaction (BAKTHIN, 2006); the Communication Mediated by Computers (CASTELLS,
1999); the conversations in the web (RECUERO, 2012) and the consumption via social
validation (ADOLPHO, 2013), all of these to show the internet place as the new way to
promote and excel the consumption through sociability. It is noted that TripAdvisor, a
travelling site, in gathering discussion forums, Facebook and open users’ evaluation systems
about trip places and gastronomy, was able to act as a social media in the web. At the same
time, the company could generate an electronic commerce linked to a social media perception.
Key words: social interaction; Communication Mediated by Computer; prosumers; social
web; web consumption.
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INTRODUÇÃO
A mídia social – como Facebook, Twitter, YouTube, Blogs – possibilitou que as
pessoas publicassem instantaneamente e trocassem opiniões e comentários em rede. Tal
conversa em rede propiciou um boca a boca digital, no qual a informação virou uma “moeda
social” (QUALMAN, 2011). O resultado disso é um comércio social em que os usuários
podem buscar a opinião dos outros indivíduos sobre qualquer produto ou serviço de
determinadas empresas, e estas constroem negócios virtuais nessas mídias ou se utilizando
delas. Observa-se que o TripAdvisor, um site de viagens, ao reunir fóruns de discussões,
Facebook e sistemas abertos de avaliações de usuários sobre locais de viagem e de
gastronomia, consegue atuar como uma mídia social em rede. Ao mesmo tempo, a empresa
consegue gerar o comércio eletrônico vinculado às percepções de uma mídia social.
Giddens (1991) aponta que a modernidade conseguiu prolongar o “tempo” e o
“espaço”, condição necessária para implantar a globalização e o capitalismo. Observa-se que,
com a entrada das redes e da internet, há a entrada do “tempo real”, do “ciberespaço”, do
deslocamento de identidades, de representações do Eu no “mundo virtual”. As pessoas estão
conectadas a outras por meio de um computador e realizam negócios (comércio social). Tais
interações mediadas por computador afetaram não só o modo de se expressar, mas também o
de consumir.
Nessa perspectiva, o problema da pesquisa pode ser expresso nos seguintes
questionamentos: como as interações sociais e a sociabilidade em rede podem levar ao
consumo? Como o compartilhamento de interesses em comum influencia a compra off-line e
on-line? O que os usuários consomem enquanto participantes ativos em redes sociais? Como a
comunidade pode validar uma compra?
Para compreender como a interação em rede pode levar ao consumo, retoma-se o
surgimento da internet na década de 1990, quando empresas e pessoas se interligaram em
rede, tornando mais veloz o fluxo do capital com a formação de mercados financeiros globais.
A teia mundial (World Wide Web) foi responsável por uma nova economia, na qual as
empresas assumem os papéis de espinha dorsal do funcionamento dos produtos e dos serviços
alocados on-line. A flexibilidade da rede e as faltas de fronteiras geográficas facilitam a
circulação de produtos de diversas origens. A criação de produtos transnacionais (feitos com
peças de vários países) permite a entrada do teletrabalho (o trabalho e o ensino à distância).
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De acordo com Castells (1999), a internet alastrou o capital e “revolucionou” as
formas de fazer negócio, introduzindo o e-commerce nas empresas. Algumas delas são,
inclusive, consideradas empresas “novatas”, valem bilhões de dólares e geram receitas
espantosas:

A quarta camada pode representar o futuro da Internet, do ponto de vista de 1999.
São empresas que realizam transações econômicas, tais como Amazon.com, E-toys,
Dell-Direct World ou The Street.com: seu tipo de comércio é o que normalmente se
rotula de e-commerce (comércio eletrônico). Em 1998-9 esse segmento cresceu
127% em receita e 78% em empregos. (CASTELLS, 1999, p. 192).

Funções que antes exigiam a presença física começam a ser feitas por meio da
telepresença. O ciberespaço possibilita diversas ações feitas eletronicamente e transforma o
cotidiano ao trazer a Comunicação Mediada por Computador (CMC) e uma comercialização
do espaço on-line.
Na CMC, as pessoas podem se expressar de forma aberta e criar “comunidades
virtuais”, nas quais agrupamentos humanos inicialmente se reuniam para debater assuntos em
fóruns eletrônicos divididos por interesses e afinidades. Entretanto, o modelo se expandiu e
atraiu milhares de usuários de computador que utilizavam a internet para se comunicar. Logo,
o ciberespaço tornou-se um lugar para difundir os “padrões sociais” e os valores da “cultura
global”, permitindo, assim, a propagação das mensagens.
A rápida circulação de informação e a conectividade de rede formou o “mercado
financeiro global” como forma de explorar o modelo flexível e interconectado de rede. As
novas tecnologias permitem a aproximação de países e a interconexão do setor empresarial no
mundo todo:

O capital é gerenciado vinte e quatro horas por dia em mercados financeiros,
globalmente integrados, funcionando em tempo real pela primeira vez na história:
transações no valor de bilhões são feitas em questão de segundos, através de
circuitos eletrônicos por todo o planeta. As novas tecnologias permitem que o capital
seja transportado de um lado para outro entre economias em curtíssimo prazo, de
forma que capital e, portanto, poupança e investimentos, estão interconectados em
todo o mundo. (CASTELLS, 1999, p. 143).

Nessa fase nascem os varejistas eletrônicos, como pontua Fiore (2001), ancorando
negócios virtuais que dispensam a ida da pessoa a uma loja física. Nesse modelo de comércio
há uma diversidade de compras, em shoppings eletrônicos (onde se vende de tudo) e leilões
virtuais, e encomendas de produtos com listagem de presentes on-line e livrarias virtuais.
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O varejo on-line trouxe a possibilidade da abundância de mercadorias, da
concorrência, da venda de produtos sem necessidade e do estoque físico, utilizando uma
prateleira virtual do varejista e da implantação de uma “cadeia de valor”.
A agregação de valor ao comércio eletrônico começa com o acréscimo da informação
sobre o produto e, principalmente, com a participação do comprador. É nesse momento que o
consumidor começa a ganhar mais poder de voz:

Os consumidores podem comunicar rápida e efetivamente entre si, as experiências
que tiveram com sua empresa – sejam boas ou ruins. Usando as tecnologias da Web,
eles podem comparar facilmente um produto com outro e uma oferta com a outra
para identificar o melhor negócio. (FIORE, 2001, p. 28).

O consumidor começa a comparar os produtos, a reclamar dos serviços, a buscar
melhores preços e informações sobre o processo de compra. Nesse processo, passa a ser mais
ativo dialogando vários assuntos na web, gerando conteúdo pela interação com outros
usuários, obtendo conhecimento e criando uma “comunidade de aprendizado”.
Tais mudanças fazem com que os varejistas eletrônicos se adaptem e criem
“ferramentas interativas”, permitindo ao usuário a sua manifestação e colaboração. Um site de
compras começa a ser elaborado seguindo as premissas de interação e participação.
O fórum de discussão é visto, inicialmente, como um dos meios de construir essa
comunidade de aprendizagem devido à reunião de pessoas, de usuários que contam suas
experiências, trocam relatos e auxiliam as outras pessoas que buscam informação sobre um
produto.
Nesse momento, os primeiros mercados on-line começam a ser delineados com
opiniões sobre bens, produtos e preços. Segundo Searls (2000, p. 98), são geradas conversas
que emitem conceitos, envolvendo reputação, localização e posição das empresas para os
usuários em rede. Por essa perspectiva, a rede é um ambiente propício para aprender
mutuamente e motiva os clientes a falarem sobre vários assuntos: “A Rede convida seus
clientes a falar, a rir uns com os outros e a aprender mutuamente. Conectados eles exigem ter
voz de mercado, mas desta vez com maior alcance e influência mais ampla que nunca”.
De acordo com Recuero (2012), as conexões de pessoas pelo computador tornaram
possível a “troca social” entre pessoas em um ambiente on-line. As conversações se espalham
em rede de forma pública por meio do Twitter, Facebook e de outras ferramentas. Tornam-se
um grande fenômeno de popularização e são adotadas de maneira crescente no cotidiano das
pessoas. Uma conversa pode ser imediata (tipo síncrona), como no chat; se estender no tempo
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(tipo assíncrona) e ficar registrada, como nos fóruns, ou assumir os dois formatos. Ela se
desenvolve como um ritual narrativo no momento da “publicitização” e também como modo
de iniciar uma conversa. Visto poder migrar de uma plataforma para outra, consegue se
espalhar rapidamente e tornar-se “visível”.
A conversa em rede começa a ser delineada com a Cultura da Participação, da
Convergência, da Interação Mediada por Computador, do uso da sabedoria das multidões para
se chegar ao consumo digital e na figura do consumidor, que é um usuário da internet que
pode criar, recriar, colaborar e participar, sendo um “prosumer” (KOTLER, 2010).
A pesquisa tem como objetivo geral estabelecer a relação entre os elementos:
comunidade, conteúdo, comércio de uma marca e o argumento da prova social como
influenciadora na Comunicação Mediada por Computador (CMC). “Se todos estão fazendo
isso ou comprando aquilo, vou fazer e comprar também. Com a comunidade você mostra ao
seu consumidor que ele não está sozinho” (ADOLPHO, 2011, p. 750).
O objeto de estudo é o site de viagens TripAdvisor e os objetivos específicos são:

I. levantar, por meio de estudos bibliográficos, os aspectos teóricos que fundamentam a
pesquisa;
II. identificar os critérios utilizados nas avaliações;
III. levantar o conteúdo que o usuário deixa ao passar pelo site TripAdvisor e interpretá-los à
luz dos conceitos teóricos abordados na pesquisa;
IV. analisar a percepção e a atitude do participante em rede do TripAdvisor em relação ao
consumo on-line sob a influência do argumento da prova social.

O modelo de pesquisa utilizado foi o qualitativo e exploratório. Segundo Malhorta (2005,
p. 32):

A pesquisa qualitativa não é estruturada no fato de que as questões feitas são
formuladas à medida que a pesquisa avança. Ela é, por natureza, exploratória e
baseada em amostras pequenas, ou pode usar técnicas qualitativas populares como
as discussões em grupo (DGs) ou entrevistas de profundidade (entrevistas de um
para um que investigam em detalhes os pensamentos dos entrevistados). Outras
técnicas de pesquisa exploratória, como levantamentos-piloto com pequenas
amostras de entrevistados, também podem ser empreendidas.

Os métodos empregados foram: a análise qualitativa de dados secundários (revisão
bibliográfica atendendo ao objetivo específico I) e o estudo de caso utilizando três fontes de
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evidência: documental, observação direta, observação participante (atendendo aos objetivos
específicos II e III) seguida da entrevista exploratória e análise de conteúdo do fórum
(atendendo ao objetivo IV).

O estudo de caso é usado em muitas situações, para contribuir ao nosso
conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos
e relacionados [...] Em resumo, o método do estudo de caso permite que os
investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da
vida real. (YIN, 2010, p. 24).

O tipo do estudo de caso utilizado foi o causal/exploratório, que, embora não se
resuma à exploração, propicia ao investigador elencar os elementos que lhe permitem
diagnosticar um caso com perspectivas de generalização naturalística.
A documentação envolve:

a) um documento administrativo do TripAdvisor que explica o funcionamento da empresa e
contém seus dados estatísticos e organizacionais (Anexo A).
b) estudos formais que envolvem o escopo desta pesquisa: dados estatísticos sobre o uso da
internet (Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, da Secretária de Comunicação Social da
Presidência da República – SECOM) desenvolvidos pelo Governo Federal; pesquisa sobre
comércio eletrônico (WebShoppers 2014); dados sobre comércio on-line e publicidade online (ComScore 2014) e percepção de interação com marcas (IndexSocial).

A observação direta foi realizada para coletar dados formais e informais, de maneira a
compreender melhor o funcionamento do site. A observação participante foi feita para
compreender o sistema de avaliação de hotéis e restaurantes, tendo a pesquisadora se
cadastrado no site TripAdvisor, avaliado locais de viagem e usado o mapa interativo do
aplicativo no Facebook. A observação participante realiza uma aproximação com o objeto e

[...] proporciona algumas oportunidades incomuns para a coleta de dados do estudo
de caso [...] a oportunidade mais diferenciada está relacionada com a capacidade de
obter acesso aos eventos ou grupos que, de outro modo, seriam inacessíveis ao
estudo. (YIN, 2010, p. 139).

A entrevista foi assistida por computador, e, nela, “o entrevistado senta em frente a um
terminal e responde a um questionário na tela utilizando o teclado” (MALHORTA, 2005, p.
141). O formulário foi elaborado com questões abertas, de cunho exploratório, tendo
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como ponto de partida um tema ou questão que flui livremente, sendo aprofundada
em determinado rumo de acordo com os aspectos significativos identificados pelo
entrevistador, enquanto o entrevistado define a resposta segundo seus próprios
termos, utilizando como referência seu conhecimento, percepção, linguagem,
realidade, experiência. (DUARTE, 2004, p. 65).

Para selecionar o número total de entrevistados, usou-se uma amostragem não
probabílistica com base na conveniência, cabendo ao entrevistador selecionar suas unidades
(MALHORTA, 2005, p. 263, 266). Foram entrevistadas 39 pessoas, abordadas no período de
setembro de 2014 até março de 2015. A seleção do público entrevistado foi baseada na
“seleção por juízo particular como conhecimento do tema ou representatividade subjetiva”
(DUARTE, 2004, p. 69). Foi utilizado como procedimento a abordagem direta, não disfarçada
como entrevista exploratória, por um formulário disponibilizado em rede social e enviado
inbox (Facebook) para os fãs e membros do site por meio da ferramenta Google Docs
(FORMULÁRIO DE PESQUISA TRIPADVISOR, 2014 – Anexo B).
Foram abordados entrevistados de 20 a 55 anos de idade, contemplando a geração X e
Y, respectivamente “nascidos entre o início da década de 1960 e o final da década de 1970,
[...] Nascidos entre o final da década de 1970 e o final do século 20, na segunda metade da
década de 1990”. A escolha de uma ampla faixa etária justifica-se, pois, segundo Adolpho
(2011, p. 176-178): “ Entender os valores de cada geração e, principalmente, os valores da
geração XY, é fundamental para que você possa influenciar o mercado e apresentar-lhes uma
comunicação relevante”.
A pesquisadora foi devidamente preparada para o processo de coleta de dados,
seguindo as seguintes etapas (MATTAR, 1998, p. 15-21):

a) elaboração do formulário;
b) seleção intencional;
c) contato inicial com os respondentes;
d) envio do formulário;
e) verificação do preenchimento dos instrumentos;
f) registro das respostas;
g) processamento e análise das respostas.
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A abordagem foi aprofundada pela análise de conteúdo, destacando termos relevantes
e permitindo categorizar respostas abertas (AAKER; KUMAR; DAY, 2001, p. 187).
Os dados obtidos foram codificados e armazenados em computador, de modo a
organizar os entrevistados e as respostas em campos (posição de coluna), definindo um
código para o entrevistado (contendo sua identificação), para a pergunta e para a resposta
(MALHORTA, 2005, p. 302-304).
A análise contemplou o fórum do site TripAdvisor durante os meses de maio a agosto
de 2014. Foi escolhida a análise de conteúdo (AC) por permitir “reconstituir indicadores e
cosmovisões, valores, atitudes, opiniões, preceitos e estereótipos e compará-los em
comunidades. Em outras palavras, a AC é pesquisa de opinião pública com outros meios”
(BAUER, 2002, p. 192).
Este estudo foi organizado em capítulos, a saber: o primeiro, “Modernidade, redes e
cultura da participação” apresenta um panorama do impacto da modernidade (GIDDENS,
1991), o avanço das tecnologias até o advento da internet com a formação de uma “Sociedade
em Rede”, que conectou empresas e pessoas (CASTELLS, 1999); e o surgimento da
Cibercultura (SANTAELLA, 2003) e da Web 2.0 (O’REILLY, 2005), que permitiram a
participação e a interação do usuário no ciberespaço.
No segundo capítulo, “A interação social e a propagação das vozes”, observou-se
como as interações sociais auxiliam na propagação dos signos (BAKHTIN, 2006). Foram
mostrados os elementos de sociabilidade que levam à conversa (SIMMEL, 2006) e como a
CMC pode potencializar esses bate-papos que acabam se tornando um grande “megafone”
(ANDERSON, 2006), propagando as vozes dos usuários.
O terceiro capítulo, intitulado “O consumo em rede”, apresenta o comércio on-line
(FIORE, 2001), a expansão do consumo digital e o comportamento do consumidor no
ciberespaço, destacando o empoderamento dos consumidores (KOTLER, 2010) e a influência
da compra pela “validação social” (ADOLPHO, 2011).
O quarto capítulo apresenta a pesquisa empírica, contemplando: a) o estudo de caso do
site “TripAdvisor” incluindo três fontes de evidência (YIN, 2010, p. 127): documental,
observação direta e participante e a entrevista; b) a análise de conteúdo; e c) os resultados da
análise, seguido das Considerações Finais, Referências e dos Anexos.
O estudo contribui para a reflexão das ações em redes sociais, partindo das interações
sociais (CMC), das avaliações, e dos comentários em rede, observando a geração de valor e a
influência sobre o consumo.
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1 MODERNIDADE, REDES E CULTURA DA PARTICIPAÇÃO

A modernidade inaugurou uma época de transformações na organização social, pois
começam as criações dos dispositivos que descolam o tempo do espaço. A separação espaçotempo foi a condição para se cumprir os quatro requisitos básicos da modernidade: o
capitalismo, o industrialismo, a vigilância e o poder militar:

O advento da modernidade arranca crescentemente o espaço do tempo fomentando
relações entre outros “ausentes”, localmente distantes de qualquer situação dada ou
interação face a face. Em condições de modernidade, o lugar se torna cada vez mais
fantasmagórico: isto é, os locais são completamente penetrados e moldados em
termos de influências sociais bem distantes dele. (GIDDENS, 1991, p. 29).

O capitalismo e o industrialismo permitiram a acumulação do capital e do
estabelecimento de um mercado competitivo, baseado em uma economia “expansionista”. A
era da industrialização é marcada por mudanças rápidas, realizadas pela influência da
tecnologia e com a possibilidade de “produção de bens” em escala, por meio de fábricas,
usinas e oficinas. Alguns fatores marcaram essa fase, como: a divisão do trabalho, a
exploração industrial, a entrada do “sistema de classes” e as “tecnologias mecanizadas de
comunicação”, que permitiram a entrada da “impressora mecânica” e de produtos culturais
feitos em série.
Nesse processo, a vigilância se torna necessária para controlar a população através de
supervisões diretas (prisões, escolas, trabalhos) e indiretas (controle da informação) que
garantam o capitalismo e a ascensão da modernidade. No entanto, o poder militar consegue
garantir a figura do “Estado-Nação”, pois as fronteiras territoriais possuem vigilância
permanente.
De acordo com Giddens (1991), na modernidade há o esvaziamento do tempo e do
espaço. O tempo é alterado pelo advento do relógio e dos calendários, criando a “datação de
eventos”. Também há a padronização de horários e de dispositivos de ordenação que podem
ser estabelecidos de modos diferentes em cada Estado. Esse esvaziamento do tempo provoca
o esvaziamento do espaço. Surgem os locais “fantasmagóricos”, nos quais o “mapeamento
geográfico” ajuda a estabelecer posições geográficas, delimitando o espaço. A partir dessa
separação tempo-espaço há a possiblidade de organizar a vida social, sendo o dinheiro um dos
meios para isso, pois serve à atividade econômica moderna e assume a forma de troca e de
diversos intercâmbios, expandindo o capitalismo.
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Nele, por exemplo, qualquer loja pode oferecer um produto de/para qualquer parte do
mundo. O dinheiro traz a figura do endividamento e das transações comerciais, e ambos
funcionam como uma “ficha simbólica”, na qual o débito é um reconhecimento bancário. Ele
se torna o elemento utilizado pelo Estado como um fiador das transações comerciais tanto de
débito como de crédito.
Outra forma de organizar a vida social vem pela geração de conhecimento específico
para realizar operações diárias:

Quando saio de minha casa e entro em um carro, penetro num cenário que está
completamente permeado por conhecimento perito – envolvendo o projeto e
construção de automóveis, estradas, cruzamentos, semáforos e muitos outros itens
[...]. Tenho um conhecimento mínimo das técnicas de modalidades que ajudam a
controlar o movimento do trânsito. [...]. Os sistemas peritos são mecanismos de
desencaixe porque, em comum com as fichas simbólicas, eles removem as relações
sociais das imediações do contexto. (GIDDENS, 1991, p. 38-39).

Esse saber perito é oriundo de um aprendizado específico: determinado profissional
possui “excelência técnica” ou “competência profissional” para realizar uma atividade, como
um legista, que pode saber a causa da morte de uma pessoa. Práticas como casar-se ou
divorciar-se exigem o conhecimento específico que um advogado possui, por exemplo. Mas
toda a vida é rodeada desses “sistemas peritos”, inclusive em atividades como: entrar em casa,
subir as escadas, dirigir um carro, pegar uma estrada, entrar em um avião. Desse modo, a vida
social é construída de conhecimentos e, por isso, sabe-se que há necessidade de um
aprendizado contínuo e sistemático.
Nesse sistema, é comum a procura por minimizar os perigos de uma escolha por meio
dos peritos, uma vez que eles representam uma imagem de segurança, já que dominam o
objeto. Esse domínio também faz com que os leigos depositem grande confiança nos peritos,
que acabam tendo poder sobre a transformação do objeto analisado. Sob essa ótica, observa-se
o TripAdvisor, objeto de estudo desta pesquisa, como um sistema perito de turismo, ao qual
os leigos recorrem à procura de opiniões para realizar uma atividade de lazer.
Nesse momento em que pessoas podem adquirir conhecimentos ou serem
influenciadas pela figura dos peritos, há diferentes textos e conceitos, produzidos na internet,
que funcionam como um instrumento do “mercado global”, onde indivíduos convivem com
diferentes fluxos culturais, com muitas identidades e culturas para consumir.
Hall (2005) aponta que o resultado disso é um “sujeito pós-moderno”, atravessado por
muitas identidades e que, devido a isso, possui uma “identidade híbrida”. Esses
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atravessamentos conseguem se perpetuar mais ainda pelos meios de comunicação, visto que
estes proliferam produtos e serviços criados para satisfazer a maior demanda de consumidores
possíveis, fragmentando mais ainda os sujeitos com a possibilidade de “identidades
partilhadas”: “Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos,
lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas” (HALL,
2005, p. 75).
Sob essa ótica, as viagens internacionais ou nacionais são um dos pilares do
TripAdvisor (Anexo C). O site possui relatos precisos dos usuários sobre locais de lazer e
atrações turísticas, o que gera um conhecimento especializado na área de turismo1. No ano de
2013, o TripAdvisor obteve cinquenta milhões de avaliações e opiniões. Como esse site atua
em 45 países, ele consegue atingir grande número de consumidores mundialmente (315
milhões de visitantes por mês). Tais acessos mostram audiências conectadas em um
“consumismo global”, já que existem 4,4 milhões de empresas cadastradas no sistema e
duzentos milhões de avaliações e opiniões de viajantes ao redor do mundo, de acordo com a
documentação da empresa em questão2.
Tais narrativas conectam pessoas em um sistema interligado, em um verdadeiro
“supermercado cultural”, no qual imagens e mensagens se propagam entre os sujeitos
conectados em rede.
Moraes (1997) ressalta que a internet potencializa essa conexão, bem como a
propagação de bens, por meio de “espaços mundializados”. Entra-se na era da “infosociedade
global”, em que, por dispositivos, é possível circular informação, entretenimentos e vários
elementos “universais” de consumo.
Produtos se expandem através dos signos sociais que começam a ter “significação
mundial” (como as marcas Mc Donald’s e Microsoft). As empresas encontram, na web, o
local para fixar as “identidades partilhadas” , pela da “colagem e as interconexões de bens e
espaços mundializados” , afirma Moraes (1997, p. 20). Essas interconexões de bens
possibilitam que se usem informações geradas por usuários para promover produtos.
Nesse contexto, as empresas aproveitam-se do capital deslocado e das identidades
partilhadas para organizar campanhas promocionais ou publicitárias. Elas se utilizam dos

1
2

Site TripAdvisor: Print da página principal. Anexo C.
Press Kit TripAdvisor: Anexo A.
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padrões de comportamento e de preferências dos usuários para criar um mercado segmentado,
com novas “categorias mercadológicas” que possam atender a todo tipo de demanda.
Assim, a “hiper-rede planetária” interconecta usuários e informação:

No cruzamento de informações eletrônicas, a hiper-rede planetária Internet pluga
entre si milhões de usuários, num tráfego impressionante de raças e credos, idiomas
e ideologias. Podemos consultar bibliotecas e livrarias virtuais... ou navegar por
museus com acervos tão díspares quanto os de Rafael, Picasso, Cândido Portinari e
Andy Warhol [...] escala-se a árvore de conhecimentos do The Marx/Engells
Archives. Mas se o marxismo não é manjar dos deuses para você, relaxe nos jogos
tridimensionais, ouça Cazuza, João Gilberto e Rolling Stones nos plug-ins das ciberrádios FM, planeje o roteiro de férias nos sites turísticos ou empanturre-se com as
taglines [...] o ecumenismo assegura a santa paz entre os chips. (MORAES, 1997, p.
14-15).

Sob esse aspecto, a informação é uma “mais valia” potencializada pelas redes, que
conectam vários usuários entre si, possibilitam estreitar mercados, conectar negócios e
pessoas, oferecendo, ao mesmo tempo, um prolongamento do tempo e do espaço. Há o
“tempo real” em que atores em rede se encontram em uma interação mediada face a face, em
que não é necessária a presença física. A entrada do ciberespaço coloca a figura de um novo
local “fantasmagórico”, um ponto de encontro que elimina distâncias e barreiras geográficas
(GIDDENS, 1991). Ainda, as redes permitem a construção de conhecimentos peritos e leigos.
Pelos pressupostos de Hall (2005) e Moraes (1997), pode-se observar a internet como
o local que promove o deslocamento do sujeito pelas múltiplas identidades. A comunicação
eletrônica traz o “tempo real” e a Comunicação Mediada por Computador (CMC) e, com ela,
novas formas de comunicar e propagar signos simbólicos.
Os primeiros frutos desses espaços comunicativos são grupos reunidos por interesses
comuns, que unem pessoas para debater diversos tipos de assuntos, como política, religião,
estudo e qualquer tópico relativo à vida humana. A formação de comunidades, como nos
fóruns de discussão e comunidades virtuais, inauguram novos tipos de sociabilidade.
A CMC transforma o trabalho, a educação, a política e os negócios: uma pessoa pode
trabalhar à distância (teletrabalho) ou aprender à distância (ensino on-line), um produto pode
ser construído em sistemas interligados com diversos países e ter várias procedências (uma
peça de cada lugar) e um comércio pode ser feito on-line. Politicamente, a CMC tem potencial
de unir grupos em comunidades virtuais, que podem gerar movimentos sociais e políticos,
como, por exemplo, a Cidade Digital de Amsterdã, criada por ex-líderes dos movimentos dos
sem-terra (CASTELLS, 1999, p. 448).
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O mesmo sistema também é usado por diversas mídias. A CMC é utilizada
estrategicamente por grupos corporativos que se unem para criar e proteger mercados. Jornais,
rádios e revistas criam serviços ou conglomerados que permitem a transformação do conteúdo
para um ambiente on-line, que se utilize da facilidade da digitalização de textos, sons e
imagens. Nessa realidade, os meios de comunicação usam as tecnologias para adequar os
produtos e, ao mesmo tempo, modificar o conteúdo em busca dos públicos espalhados pela
internet. Há uma busca para encaixar o “local” no global, para produzir signos que sejam
reconhecidos, para criar códigos e valores que ultrapassem barreiras nacionais e de um
mercado global para a venda dos produtos. No modelo de negócios moldados para a internet
impera a lógica capitalista para a geração de lucros:

[...] a CMC pode ser um meio poderoso para reforçar a coesão social da elite
cosmopolita, fornecendo um apoio importante ao significado de uma cultura global,
que vai da elegância de um endereço de correio eletrônico à circulação rápida das
mensagens da moda. (CASTELLS, 1999, p. 449).

O modelo de uma comunicação sem barreiras que pode usar muitas mídias e
plataformas consegue propagar mais facilmente as mensagens. As ferramentas tecnológicas
ajudam na conversão de caracteres e símbolos em texto e imagem, mas quem atua são as
pessoas que usam essas ferramentas: são elas que se apropriam de cada serviço colocado no
ciberespaço para criar ou modificar conteúdos.
De acordo com Cardoso (2007, p. 110-111), essas características de multimodalidade e
versatilidade também atraem os sistemas de mídia, que utilizam o ciberespaço para propagar
com rapidez a informação. A diminuição de barreiras permite uma globalização da
comunicação: fatos são compartilhados sem fronteiras nas “novas mídias” que reúnem
plataformas tecnológicas e comunicação de massa.
Nesses espaços comunicativos existe a possibilidade de participar politicamente, de
discutir (como nos fóruns), de unir-se a diversas causas (por movimentos on-line), bater papo
(em salas de chat) ou informar-se. As características dessas “novas mídias” podem ser
descritas como: a convergência digital, a comunicação de muitos para muitos, a interatividade
e a virtualidade.
As “novas mídias” incluem tecnologia, plataforma e comunicação interpessoal. Por
meio delas se consegue implantar conteúdos em “tempo real”, visto que a notícia é publicada
em tempo real. Além disso, são implantados sistemas multimídia que possam suportar vídeo,
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áudio e texto que usem “canais de interatividade”, nos quais o espectador-ouvinte-leitor possa
participar.
Nesse sistema, há a soma de várias mídias em um só canal, a internet. A informação se
torna disponível em qualquer lugar, podendo atingir uma gama muito maior de pessoas. A
escrita assume o caráter de flexibilidade da rede: o texto é quebrado e dividido em blocos de
informação, que são transformados em links, chamados de hipertexto, que conectam as mídias
com as pessoas. No entanto, o que cada pessoa faz com o hipertexto cria múltiplas
possibilidades. Se for para uma motivação coletiva, pode servir à ciberdemocracia, por
exemplo; se para uso individual, pode ser usado para criações:
Hipertexto e mundo da comunicação (autores, emissores, receptores) – A
interligação entre diversas mídias, pelo hipertexto (ou hipermídia) de fluxos e textos
permite a fusão da comunicação interpessoal com a comunicação de massas
fazendo-nos entrar em um mundo de comunicação que nos permite ser autores,
emissores ou simplesmente receptores. (CARDOSO, 2007, p. 132).

A CMC traz, assim, mudanças na comunicação com o e-mail, quando a carta escrita
tomou o formato de virtual e pode ser enviada (e recebida) em tempo quase imediato,
podendo ser guardada, reencaminhada e agregar os chamados anexos (de imagem, texto e
vídeo). O bate-papo on-line reúne pessoas em um mesmo ambiente, conversando em “salas
virtuais” com pessoas conhecidas e/ou desconhecidas, que estejam distantes ou próximas. Os
“muds” inauguram os “mundos imaginários”, nos quais as pessoas podem competir em jogos
eletrônicos e os “moos”, “ferramentas baseadas nas redes computacionais para trabalho e jogo
colaborativos que permitem a intercomunicação em tempo real em espaço virtual de
multissalas” (SANTAELLA, 2003, p. 119).
Nos anos 90, surgem os browsers, que permitem aos usuários a navegação na internet:
Mosaic, Netscape e Explorer. Eles são considerados importantes para estruturar a rede em
páginas e links. É a partir desse momento que as “cidades virtuais” são construídas de
diferentes formas, isto é, dependendo do objetivo dos usuários. Uma comunidade virtual, por
exemplo, reúne pessoas com interesses em comum.
De acordo com Sá (2004, p. 90):

a comunidade é um plebiscito diário e sua vitalidade depende do grau de
comprometimento e investimento de cada um dos membros, traduzido em dispêndio
de energia, afeto, dedicação e discussão. Investimento e comprometimento, estes,
que vão sendo internalizados pelos membros à medida que eles percebem que há um
ganho neste convívio, traduzido no que Rheingold chama de collective goods, ou
bens coletivos, do grupo.
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De acordo com Recuero (2010), a CMC potencializou as redes sociais (agrupamentos
humanos) na internet. Por meio dela, pessoas (indivíduos, instituições e grupos) podem
conversar entre si e estabelecer diferentes relações sociais, configuradas em dois tipos de
redes: as emergentes e as de filiação. A primeira é fruto das interações e “trocas sociais” dos
atores. A segunda é feita por questões de pertencimento, como no caso das listas de amigos ou
de seguidores do Twitter.
Recuero aponta que as trocas realizadas no ciberespaço acabam inaugurando canais de
conversa on-line, que podem alcançar diversos fluxos, já que há espaços de comunicação
abertos para participação. O contato de um ator com outro também pode sair de uma rede
social para outra, migrando e circulando em diferentes plataformas. Assim, mensagens podem
criar rastros e gerar um fluxo constante de conteúdos. Outro fenômeno desse processo é a
apropriação dos usuários das mensagens que circulam na internet. A ação que o ator tomará
em rede depende das conexões realizadas: do mesmo modo que podem ser usadas para um
fim coletivo, podem ser feitas para um bate-papo comum:

Por um lado, todas as tecnologias de que dispomos as de comunicação digital
inclusive, são produtos de nossas próprias intenções e propósitos. Por outro, modos
como nos apropriamos delas, os usos que fazemos, reinventam constantemente suas
características. Conforme algumas possibilidades são exploradas e outras caem no
esquecimento, recriam-se os limites e potenciais da comunicação mediada por
computador. (RECUERO, 2010, p. 13).

A CMC amplifica, dese modo, as conexões entre pessoas e potencializa as trocas pelos
contatos entre atores. Essas trocas , no entanto, dependem dos laços: fortes, fracos e/ou
simétricos, importantes para entender quais tipos de sociabilidades são formadas. Os laços
fortes são aqueles em que os atores possuem um grau de conexão muito próximo e
intimidade. Eles podem ser estabelecidos online, mas também podem se manter offline.
Os laços fracos são as “relações esparsas”, mas fazem parte dos nós das redes e, por
isso, são importantes para sua manutenção. O tipo assimétrico mostra que uma conexão na
internet depende da força do laço, pois, dessa maneira, a relação de atores pode incluir tanto
um que tenha o laço forte, como outro, na outra ponta do nó com laço fraco. Essa
característica de ter muitos laços explica como é complexa a dinâmica da rede social. Ela
pode adquirir muitas características, tais como: de cooperação, competição e conflito, ruptura
e agregação, adaptação e auto-organização.
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A característica de cooperação explica diversos fenômenos, como o caso da ajuda ao
estado de Santa Catarina na época das chuvas ou mesmo outras mobilizações sociais ou
políticas (como a eleição de Barack Obama, nos Estados Unidos da América – EUA)3. O
conflito pode ser observado em situações ofensivas na internet, como a postagem de uma foto
pornô. Já a competição e o conflito ocorrem quando os atores disputam algo em rede.
A ruptura e a agregação podem explicar o momento da exclusão e da união. A
primeira poderia ser um desgaste causado pelo próprio conflito, no qual determinado perfil é
eliminado. A outra é característica fundamental da rede, unir os atores em nós.
A adaptação e a organização são necessárias, nessa dinâmica complexa, para manter o
equilíbrio da rede e podem ser explicadas por regras e padrões de convivência. Todas essas
características dinâmicas das redes sociais suportam “a estrutura da rede e a conexão entre os
nós” (RECUERO, 2010, p. 91).
Para os usuários conviverem nesses novos espaços comunicativos, eles incorporam
uma imagem, uma representação de si, traduzida em um avatar: “O termo avatar foi
apropriado do sânscrito, referindo-se originalmente à noção indu de uma deidade que desce à
terra em forma encarnada” (SANTAELLA, 2003, p. 121).
Esse avatar é usado pelo internauta para se apresentar diante de outros e constitui uma
simulação da pessoa, estando ela presente ou ausente. Pode ser usado para a imersão híbrida
(no caso das performances), na telepresença e nos ambientes virtuais. Em qualquer uma
dessas práticas é possível observar o “sujeito múltiplo, instável, mutável, difuso e
fragmentado” (SANTAELLA, 2003, p. 128).
Essas representações são feitas por meio dos perfis, blogs e fotologs, nos quais as
pessoas assumem um desses papéis para interagir: “Os atores no ciberespaço podem ser
compreendidos como os indivíduos que agem através de representações performáticas de si
mesmos, como seus fotologs, weblogs e páginas pessoais, bem como através de seus
nicknames” (RECUERO, 2012, p. 28).
Esse perfil é constituído de fotos, autodescrição e comentários. As fotos são os
elementos de representação visual (o self) e, por isso, podem “gerar impressões e sentidos
sobre quem é quem” (ROSA; SANTOS, 2013, p. 104). A autodescrição é feita pelo próprio
usuário ao montar o perfil. Os comentários são considerados parte do perfil, porque incluem
um “processo de negociação de identidade”.

3

Recuero se refere a como as redes sociais auxiliaram na campanha presencial americana de Barack Obama e na
mobilização para ajudar os moradores de Santa Catarina na enchente, ambas situações ocorridas em 2008.
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Tal negociação são os atos que o usuário vai realizar para ser aceito em rede:

Neste sentido, afirmamos que o Processo de Negociação de Identidades envolve a
seleção de certos caracteres e de facetas das identidades do indivíduo, com base nos
interesses do usuário que, de certa forma, não pretende ser malvisto no site.
Consequentemente, cada participante tende a seguir determinados critérios que o
identifiquem de acordo com os ideais estabelecidos pela sociedade e difundidos pelo
mercado, portanto, identidades socialmente desejadas. (ROSA; SANTOS, 2013, p.
101).

Então, o Processo de Negociação de Identidades que acontece nas redes sociais é
oriundo dos interesses pessoais de cada um e pode envolver tanto a necessidade de
reconhecimento como de status, na tentativa de gerar uma impressão no ambiente on-line.
Para isso, o usuário utiliza-se das postagens, com textos que incluam pensamentos e
sentimentos que caracterizam o “quem sou”. Esse quem, ou seja, essa identidade é, assim,
constituída de diversas preferências e gostos que forneçam a outros usuários (e a outras
identidades) modos de viver a vida em rede.
Contudo, nas redes sociais ainda existem os perfis falsos, nos quais se inventa uma
identidade e o usuário assume um personagem. Nesse caso, vive-se o papel de outra pessoa.
Falsos ou verdadeiros, é possível observar que as identidades no mundo virtual são
múltiplas, como afirma Santaella (2003), e por isso adquirem um caráter da chamada “pósmodernidade”. Mas não são só as identidades virtuais ou as relações sociais que mudam com
o advento do ciberespaço; as mídias também se transformam em hipermídias.

1.1 HIPERMÍDIAS, CIBERCULTURA E A CULTURA DA PARTICIPAÇÃO

De acordo com Santaella (2003), a internet apresenta os meios de comunicação em
outros formatos: a televisão, por exemplo, se torna digital e interativa e o livro vai do papel
para a tela eletrônica. As mídias, criadoras de símbolos de consumo difundidos rapidamente
entre as pessoas, encontram nas tecnologias comunicacionais modos de expandir “mercados
culturais”:

No cerne dessa revolução está a possibilidade aberta pelo computador de converter
toda essa informação – texto, som, imagem, vídeo – em uma mesma linguagem
universal. Através da digitalização e da compreensão de dados que ela permite,
todas as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e
distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de
convergência das mídias. (SANTAELLA, 2003, p. 59-60).
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Essa digitalização e compressão de dados possibilitou a propagação da informação
pelas redes na entrada da cibercultura: a velocidade, a transformação da informação em sinais
digitais (bits), a entrada da combinação do áudio, vídeos e dados (multimídia) e a transmissão
da informação por diversos meios (como cabo ou onda de rádio), resultando no aparecimento
da hipermídia.
A hipermídia funciona como um “mundo virtual” construído pela navegação, no qual
cada pessoa pode clicar em um link e escolher qual caminho deseja tomar. Uma página virtual
leva a outra, o que causa uma infinidade de documentos, os chamados hipertextos. Toda essa
configuração leva à criação de uma comunicação digital.
O usuário torna-se plugado a um computador e pode tanto viver outra vida (uma vida
virtual) como participar ativamente dos processos de criação. Há um comportamento que
envolve interação com as mídias, não só pelas respostas, mas também por ser produtor dessas
mensagens:

Cada um pode se tornar produtor, criador, compositor, montador, apresentador,
difusor de seus próprios produtos. Com isso, uma sociedade de distribuição
piramidal começou a sofrer a concorrência de uma sociedade reticular de integração
em tempo real. Isso significa que estamos entrando numa terceira era midiática, a
cibercultura que mudou os hábitos de consumo. (SANTAELLA, 2003, p. 82).

Toda essa mudança faz com que se pense, inicialmente, em dois momentos da internet:
o da Cultura da Participação e da Convergência. As agregações de pessoas on-line geram
diversos tipos de conversas. Podem ser opiniões diversas, discussões, confissões, bate-papos,
comentários e outras ações que envolvem uma Cultura de Participação, como ressalta Shirky
(2011, p. 157): “Compartilhar pensamentos, expressões e mesmo ações com outros,
possivelmente com muitos outros, está se tornando uma oportunidade normal”.
A construção de conhecimentos depende da intenção e da proximidade das pessoas em
rede. Caso elas estejam muito engajadas, podem contribuir para as comunidades por meio de
colaborações online e, consequentemente, para a construção de valores dos grupos sociais
envolvidos. Se há muita informação estocada e compartilhada, podemos ter um excedente
cognitivo que pode ser usado por outros grupos que estão em rede. Uma causa social, por
exemplo, depende da motivação dos envolvidos, pois requer tempo gasto nas mídias pedindo
contribuições e também dinheiro para poder participar do movimento.
Desse modo, a geração de um valor público depende do engajamento dos usuários e,
por isso, está ligado a questões de pertencimento: quanto mais determinado grupo se
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identifica com determinados assuntos, maior a chance de gerar conhecimentos específicos,
como na comunidade virtual.
O ato de “compartilhar pensamentos”, no entanto, depende do Facebook, dos blogs,
fotologs, YouTube e Twitter, que tornam-se “mídias”, pois são:

o modo como você fica sabendo, quando e onde vai ser a festa de aniversário do seu
amigo [...] como você fica sabendo onde é sua próxima reunião. Mídia é como você
fica sabendo de tudo que fica a mais de dez metros de distância. Todas estas coisas
costumavam ser divididas em mídia pública (como comunicação visual e impressa
feita por um pequeno grupo de profissionais) e mídia pessoal (como cartas e
telefonemas, feitos por cidadãos comuns). Atualmente, estas duas formas estão
fundidas. (SHIRKY, 2011, p. 52-53).

Todas essas mídias ajudam a propagar diversos eventos pela web, como as eleições em
um país, ataques terroristas, mudança de governo, falecimentos de pessoas famosas. Elas são
fontes de informações e, ao mesmo tempo, por deixar outras pessoas atuarem em rede, se
tornam instrumentos de mobilidade, unindo indivíduos em torno de alguma causa. Para
Shirky (2011), as mídias sociais podem possibilitar um meio de escapar da lógica do mercado
cultural e de criar ferramentas que possibilitem que o espectador se torne participante.
Nas mídias sociais é possível estabelecer uma relação de colaboração em relação à
transmissão de informações, como na Wikipédia, ou em uma fanfiction, comunidade habitada
por fãs que constroem narrativas em torno de um seriado de ficção. Também se pode angariar
fundos para uma causa social ou até reunir pessoas em torno de um bate-papo.
Devido às mídias sociais, trabalhos realizados somente por profissionais podem ser
feitos por amadores:
Agora que temos ferramentas que permitem que grupos de pessoas se encontrem e
compartilhem ações, vemos um estranho e novo híbrido: grupos de amadores
grandes e públicos. Os indivíduos podem, com mais facilidade, tornar público seus
interesses, e os grupos podem equilibrar, também com mais facilidade, motivação
amadora e grandes ações coordenadas. (SHIRKY, 2011, p. 79).

De acordo com Jenkins (2009), as ações colaborativas em comunidades de
conhecimento que unem pessoas com interesses mútuos resultam na construção de narrativas
transmídias, quando os usuários criam e colaboram com informações em uma história como,
por exemplo, no seriado Survivor, exibido nos Estados Unidos, que funciona como um reality
show, no qual as pessoas competem pela sobrevivência em uma série de jogos. Jenkins (2009,
p. 55) ressalta que Survivor possui um dos maiores índices de audiência da televisão

27
americana e reúne fãs que procuram informações e dados não revelados pela produção do
programa por um processo chamado de “spoiling” (tarefa de descobrir fatos ocultos
observando o progresso da série).
O autor acredita que essa participação pode ajudar o conteúdo a se propagar, pois ele
pode circular em múltiplas plataformas em rede. As pessoas se tornam usuárias das mídias ao
compartilharem, modificarem e criarem mensagens. Recriações, colagens, montagens,
comentários, avaliações e outras narrativas pessoais são atos cada vez mais comuns na cultura
participativa.
Esse comportamento faz com que os meios de comunicação elaborem produtos que
sejam abertos para colaborações e também que possam estar onipresentes na internet. Uma
das medidas é adotar formatos que consigam se adaptar à oferta de mídias existentes. Como
exemplos podem-se citar as tecnologias portáteis e a transformação das mídias tradicionais.
Nas portáteis, se modela o conteúdo para um celular com grande variedade de atrações, desde
trailers de filmes, shows musicais e séries. Nas tradicionais há a transformação do conteúdo
para se adaptar à internet, como no exemplo do Survivor ou mesmo do American Idol,
programa americano de disputa entre cantores votados e escolhidos pelo público. Tais
programas formatados para televisão têm como instrumentos conteúdos participativos, com os
quais o usuário pode atuar em diferentes momentos. Os fãs de Survivor, por exemplo,
perseguem a história e formam uma comunidade para construir novas narrativas; já os
espectadores de American Idol conseguem votar on-line nos cantores favoritos ou baixar as
músicas no ITunes.
Essa Cultura da Convergência abrange tanto a tecnologia como as pessoas que usam e
modificam a mídia:

Cada um de nós constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e
fragmentos de informações extraídos do fluxo midiático e transformados em
recursos através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver mais
informações sobre determinado assunto do que alguém possa guardar na cabeça, há
um incentivo extra para que conservemos entre nós sobre a mídia que consumimos.
Essas conversas geram um burburinho cada vez mais valorizado pelo mercado das
mídias. O consumo tornou-se um processo coletivo. (JENKINS, 2009, p. 30).

O conhecimento construído nesse caso se torna fruto de interesses em comum, como
no caso das comunidades criadas por afiliações ou dos fóruns de discussão, que exigem tempo
e dedicação dos envolvidos.
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Quando um grupo gera e coleta dados relativos a um assunto, ele pode produzir uma
série de conhecimentos, resultando em uma inteligência coletiva, mas isso depende da
participação e do empenho desse grupo. Por isso, empresas e marcas usam as emoções e o
apelo ao amor (lovemarks) como opção para envolver os consumidores. Quando se
transformam fãs em apaixonados há mais chances de atrair outros usuários e novas
colaborações. A “economia afetiva” é um modo de impulsionar o consumo pela fidelidade e
por questões de pertencimento. Os seguidores (fãs) não só consomem as mensagens
veiculadas, como também ajudam a propagá-las nas interações que fazem nas redes sociais. É
por essa “perseguição” de fatos e de dados que ocorre a produção de conhecimento. Com o
sentimento de pertencer a uma comunidade, membros atuam como um grupo coeso que
percorre uma meta a ser atingida. Nessa busca, não há espaço para informações erradas, já
que isso não leva ao progresso na construção das narrativas.
Nesse processo há a figura do “especialista”, aquele que conhece mais a história que
está sendo narrada, como, por exemplo, o “spoiler”, um fã que conhece a trama da narrativa
de um seriado e acompanha a sequência do programa para tentar descobrir fatos não revelados
pela produção do seriado. Os “spoilers” do Survivor formaram o Chillone, um grupo de
discussão na internet sobre o seriado, que recolhe detalhes que podem ser observados e
avaliados positiva ou negativamente. Tal grupo se tornou especialista no seriado, sendo uma
comunidade virtual que reúne os fãs e o mais importante: a audiência. Muito do que é escrito
e debatido on-line pode ser uma influência para o progresso da série. Como o conteúdo
construído é de interesse comum de um grupo, ele se torna elemento de poder e, ao mesmo
tempo, de entretenimento, como ressalta Jenkins (2009, p. 59):

O spoiling delega poder, no sentido literal de que ajuda os participantes a
entenderem como podem empregar os novos tipos de poder que estão surgindo da
participação de comunidades de conhecimento. Todavia, por enquanto os spoilers
estão apenas se divertindo numa sexta-feira à noite, participando de uma elaborada
caçada que envolve milhares de participantes interagindo em uma aldeia global.

Essa cultura de convergência e participação propicia a construção de várias narrativas
baseadas na participação dos usuários.
Informação, dados, participação, trocas e rede são as características do capital digital e
do negócio em rede, a serem explicados no próximo tópico.
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1.2 A ESTRUTURAÇÃO DO CAPITAL DIGITAL, GERAÇÃO NET E A WEB 2.0
A interligação das redes promove o “capital digital”, que ocorre quando o
conhecimento gera produtos com custo quase zero, baseado no trabalho dos consumidores,
nas trocas sociais e nas transações comerciais. Um negócio em rede é baseado em um sistema
que reúne fornecedores, distribuidores, provedores de serviços comerciais, provedores de
infraestrutura e usuários. Para Tapscott, Ticoll e Lowy (2001, p. 17), o resultado apresenta um
comércio desenhado e criado para a internet, configurado como uma “b-web”, que suportaria
os modelos: agora; agregação; cadeia de valor; aliança; e rede distributiva.
A agora se caracteriza por reunir consumidores que, coletivamente, podem negociar ou
avaliar preços finais de um produto ou serviço, como no caso de leilões e bolsas de valores
on-line. Nesse modelo há a possibilidade de incluir dois tipos de avaliações: sobre a empresa
e o processo de venda e sobre as resenhas do próprio usuário, que também pode ter a
reputação comentada por meio de comentários positivos. É chamada de “agora” por assumir o
caráter similar ao da agora da Grécia:

a palavra passou então a significar o lugar onde as assembléias se reuniam e esse
lugar evoluiu para tornar-se o centro da cidade para o intercâmbio político, e
principalmente comercial. Aplicamos o termo aos mercados em que compradores e
vendedores se encontram para negociar livremente e atribuir valor aos bens.
(TAPSCOTT; TICOLL; LOWY, 2001, p. 31).

Na agregação, a empresa atua como intermediária entre produtor e consumidor, como
no caso do negócio-a-negócio ou do negócio-a-consumidor. Nesse tipo de comércio
encaixam-se comunidades como o Expedia, um site de viagens on-line que inclui um fórum
para viajantes. Eles recebem comissão por vendas, muitas vezes não precisam de estoque
(porque as mercadorias estão ligadas diretamente ao produtor por links), reúnem informação
sobre venda e pós-venda (no formato de avaliações dos usuários) e organizam dados dos
produtos conforme etiquetas (tags) para facilitar as transações comerciais.
Na cadeia de valor, a empresa planeja ações para ampliar negócios de modo
competitivo. Muitas vezes isso inclui parcerias e terceirizações de serviços, de modo a
interligar parceiros de distribuição, fornecedores e funcionários e agilizar os processos de
crescimento no mercado. Como exemplo tem-se a Cisco, que conseguiu atuar em outros
países sem precisar montar fábricas, somente com parcerias com outras empresas.
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No modelo de aliança, a proposta é uma união de empresas-pessoas, em que as
pessoas podem formar uma comunidade para desenvolver produtos úteis e gerar
conhecimento. As conversas instauradas nas alianças possuem formato livre e aberto e
promovem a aderência dos usuários por meio de necessidades, impulsos e até bom senso,
reunindo pessoas com interesses em comum e que são participantes apaixonados, como
exemplo a plataforma Linux, que deixou o sistema aberto para a contribuição de
programadores e tornou-se concorrente do Windows.
As redes distributivas são as empresas que permitem ao comércio funcionar em rede.
Fornecem serviços básicos tais como “malha viária, serviços postais, companhias telefônicas,
operadores de rede de dados, novas empresas de logística e bancos” (TAPSCOT; TICOLL;
LOWY, 2001, p. 35).
Esses modelos de negócios também atraem a chamada “geração net”, a primeira a ter
acesso a milhares de bits de informação. As pessoas são compradores/vendedores,
produtores/consumidores e muitos outros papéis proporcionados pelas “b-webs”. As novas
ferramentas da internet podem ajudar usuários a ficarem “armados” e a serem capazes de
buscar, analisar e classificar as informações. Na “economia da colaboração”, usuários
produzem e modificam conteúdos em um mundo dinâmico, no qual algumas empresas
enxergam essa parcela participativa e se utilizam deste trabalho.
Nesse aspecto, os consumidores assumem um papel ativo, participando dos negócios
e, ao mesmo tempo, criando reputação pelas opiniões e compartilhamentos:

[...] a internet torna a vida uma colaboração contínua e maciça [...] eles não
conseguem imaginar uma vida em que os cidadãos não tinham as ferramentas para
pensar criticamente, trocar opiniões, desafiar, autenticar, verificar ou desmascarar o
tempo todo. (TAPSCOT; TICOLL; LOWY, 2001, p. 63).

Tal comportamento depende da entrada da Web 2.0, que viabiliza essas ferramentas de
participação e colaboração. A adoção de plataformas com sistemas abertos permitiu a geração
de conhecimentos, inteligência coletiva, troca de informações e criação (e até modificação) de
conteúdos diversos. Na Web 2.0, os usuários registram experiências, criam e categorizam
informações (inaugurando a “folksonomia”, quando dados são organizados em tags – modo
como se organizam as classificações; em português seria, literalmente, “etiquetas”), há
cocriação de sistemas por códigos abertos, como no caso da Linux e da remixação de
conteúdos (quando os usuários podem transformá-los e mesclá-los do modo que desejarem):
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Uma das lições chave da era Web 2.0 é essa: Usuários adicionam valor. Mas apenas
uma pequena percentagem de usuários se dará ao trabalho de adicionar valor ao seu
aplicativo através de meios explícitos. Portanto, as companhias Web 2.0 programam
padrões para agregar dados do usuário e gerar valor como um efeito paralelo ao
uso comum do aplicativo. Como assinalado acima, elas constroem sistemas que
ficam melhores quanto mais as pessoa os utilizam. (O’REILLY, 2005, p. 12).

As plataformas e ferramentas mais conhecidas que utilizaram o modelo Web 2.0 são
Google, Wikipedia, blogs, BitTorrent, FlickR e de.li.ci.ous.
O Google implantou seus serviços de maneira a ser mais do que um buscador. Pela
retenção de dados da navegação dos usuários, reteve informações para criar diversos
programas e sistemas. Um deles, o AdSense, utiliza as informações a favor dos anunciantes.
Já outro, o Google Maps, oferece aos usuários mapas on-line, que podem ser usados com
outras tecnologias, por meio dos mashups, que são aplicativos web híbridos, que envolvem a
mistura de tecnologias (O’REILLY, 2005, p. 3).
A Wikipedia funciona como uma “enciclopédia on-line”, na qual o conteúdo é gerado
e editado por usuários. Os blogs, além de funcionarem como diário pessoal, também incluem
um serviço de agregação chamado RSS, pelo qual usuários podem seguir determinado blog e
saber se ele foi atualizado. A BitTorrent inaugurou a era da comunicação ponto a ponto
(chamada de P2P – peer-to-peer) para servir como um serviço de baixar arquivos (dados e
músicas) por usuários.
O FlickR é um site que contém álbuns de fotos digitais que são enviados e organizados
em categorias e palavras-chaves pelos usuários. O de.li.ci.ous é um site que contém sites
interessantes classificados por categorias em que também são incluídas tags:

Sites como o del.icio.us e o Flickr, duas companhias que recentemente vêm
recebendo bastante atenção, inauguraram um conceito que alguns chamam de
“folksonomia” (em oposição a taxonomia), um estilo de categorização colaborativa
de sites que emprega palavras-chaves livremente escolhidas, frequentemente
chamadas de tags. O uso de tags permite associações múltiplas e superpostas como
as que o próprio cérebro usa ao invés de categorias rígidas. No exemplo típico, uma
fotografia de um filhote de cachorro no Flickr pode ser etiquetada tanto como
‘filhote’ ou como ‘fofinho’ – permitindo ser localizada através de eixos de atividade
de usuário que foram naturalmente gerados. (O’REILLY, 2005, p. 11).

Essa plataforma Web 2.0 também começa a ser adotada por empresas. As primeiras
foram a Amazon4 e o Ebay5, que conseguiram gerar atividades do usuário. A primeira se
destaca das concorrentes montando um negócio que reúne dados detalhados dos produtos e
4
5

Disponível em: http://www.amazon.com.br.
Disponível em: http://www.ebay.com/.
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criando uma área para os clientes elaborarem resenhas dos livros lidos e comprados em sua
plataforma, estimulando o “engajamento dos usuários” pela participação dos clientes no
negócio. A Amazon ainda consegue reunir os dados da atividade do usuário para fazer ofertas
inteligentes de produtos. A segunda cria, a partir das avaliações dos usuários, um modo de
reunir muitas opiniões on-line, gerando diferenciais em relação às outras empresas e lucrando
com isso.
Outras empresas começam a se utilizar da lógica da Web 2.0 e também formatam
negócios dentro da “Arquitetura da Participação” (ANDERSON, 2006), na qual o usuário
ganha cada vez mais poder de voz, tornando um grande “megafone virtual”.
Para que essas conversas existam são necessárias as interações sociais, pois sem elas
não há a propagação de signos (BAKHTIN, 2006). Por meio dessas interações se inaugura a
conversa, elemento típico da sociabilidade (SIMMEL, 2006), e a conversa em rede
(RECUERO, 2012).

33
2 A INTERAÇÃO SOCIAL E A PROPAGAÇÃO DAS VOZES

Quando uma pessoa entra em contato com outra há uma interação social que se inicia
em um processo comunicativo. Em um primeiro momento, o indivíduo traz consigo a sua
cultura, o seu conhecimento e o aprendizado. No segundo, ao entrar em um ato de fala com
outra pessoa, determinados signos emergem dessa interação.
Esses signos auxiliam a compor os sistemas ideológicos, como a moral social, a ciência,
a arte e a religião. Sob essa ótica, vários elementos ganham valor somente na interação, como
no caso da imagem “artístico-simbólica” do martelo e foice, que representava a antiga União
Soviética. Desse modo, percebe-se que o signo depende do meio social e ideológico, sendo
vinculado a um horizonte social e ao fato de os indivíduos estarem socialmente organizados:

Os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre uma
consciência individual e outra. E a própria consciência individual está repleta de
signos. A consciência só se torna consciência quando se impregna de conteúdo
ideológico (semiótico) e, consequentemente, somente no processo de interação social.
(BAKTHIN, 2006, p. 32).

Nota-se que sem a interação social não haveria signos. Desse modo, somente o contato
de um indivíduo com outro pode auxiliar na formação do consenso, e, consequentemente,
pode gerar “fórmulas estereotipadas” que ajudam um grupo a conviver.
Sob essa ótica, a palavra se torna o “material privilegiado da comunicação”, pois
introduz um indivíduo perante o outro, sendo um produto da interação. Nesse processo
comunicacional, a palavra não é necessariamente aquela “falada”, e sim tudo aquilo que
representa o ato de fala, como um livro, por exemplo.
A enunciação é o resultado do ato de fala, sendo ela considerada o produto puro da
interação social e fruto do conjunto de condições de vida de uma determinada comunidade
linguística. Bakthin (2006) aponta que a enunciação sempre vem acompanhada do comentário
efetivo e da réplica e que estes se aliam a um tema. Assim, uma palavra não pode ser vista
isoladamente, tem de ser observada na situação em que o ato de fala ocorre. Assim, o discurso
depende do contexto.
Então, a partir do ato de fala há uma decodificação do signo e se interpreta uma
determinada realidade e um significado. Nessa perspectiva, é importante perceber como as
interações sociais são essenciais para o consumo: um produto só ganha valor pela interação,
pois é nela que ele se torna um elemento ideológico. O pão sozinho, por exemplo, não significa
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nada (é somente um alimento), mas, acompanhado do vinho, alcança o valor religioso de
comunhão. Outros produtos seguiriam essa mesma lógica, sempre dependendo do componente
ideológico trocado na interação.

[...] produtos de consumo, assim como os instrumentos, podem ser associados a
signos ideológicos, mas essa associação não apaga a linha de demarcação existente
entre eles. O pão possui uma forma particular que não é apenas justificável pela sua
função de produto de consumo; essa forma possui também um valor, mesmo que
primitivo, de signo ideológico (por exemplo, o pão com a forma de número oito ou
de uma roseta). Portanto, ao lado dos fenômenos naturais do material tecnológico e
dos artigos de consumo, existe um universo particular, o universo de signos.
(BAKTHIN, 2006, p. 30).

Os produtos naturais, tecnológicos ou de consumo dependem da interação social para
ganhar valor semiótico. Desse modo, a interação é fundamental para resultar em signos.
Simmel (2006) atenta que as interações trazem valores (como juízos e crenças) que
permitem uma “vida de grupo”. O “estar junto” religioso, por exemplo, é imbuído de regras
para os indivíduos, que devem compartilhar das mesmas ações com vistas a um bem comum
(servir a Deus). Outras interações estabelecidas em “vidas de grupo”, como reuniões
econômicas, irmandades de sangue ou bando de assaltantes, reúnem pessoas com fins
determinados e explicam alguns fenômenos de comportamento coletivo.
Para Simmel (2006), é importante observar como o ser humano convive com outro ser
humano a partir das interações estabelecidas. Tais trocas podem adquirir caráter de
duradouras quando ligadas a fatores como Estado, corporações e outras entidades que
permitem estabelecer fatos. Se a pessoa passa a agir não mais individualmente, e sim em um
grupo, é porque está engajada em finalidades comuns. O resultado dessa união se chama
“sociação” e explica a formação da sociedade humana:

A fome, o amor, o trabalho, a religiosidade, a técnica, as funções ou os resultados da
inteligência não são, em seus sentimento imediato, por si sós sociais. São fatores de
sociação apenas quando transformam a mera agregação isolada dos indivíduos em
determinadas formas de estar com o outro e de ser para o outro que pertencem ao
conceito geral de interação. A sociação é, portanto, a forma (que se realiza de
inúmeras maneiras distintas), na qual os indivíduos em razão de seus interesses –
sensoriais, inconscientes, motivados pela causalidade ou teleologicamente
determinados – se desenvolvem conjuntamente em direção a uma unidade no seio do
qual esses interesses se realizem. Esses interesses [...] formam a base da sociedade
humana. (SIMMEL, 2006, p. 60-61).

Atitudes individuais muitas vezes são influenciadas pelo grupo, mas é necessário
compartilhar dos mesmos interesses. Outras atitudes contemplam “necessidades práticas” para
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viver no mundo. O indivíduo que está em contato com o outro possui uma intenção específica
e, por isso, cria um “jogo social” e atua em um “faz de conta”, modificando o conteúdo
objetivo perante outros para se adaptar às determinadas comunidades e obter a aceitação do
grupo.
Partindo dessa observação, existe um “jogo social” na formação de partidos, no desejo
de superar o outro, nos encontros e nas separações. São diversos fatores intencionais que
podem levar o indivíduo a se apresentar como um “jogador”. No entanto, para fazer parte do
jogo é necessário que o ser humano converse.
Assim, a conversa é considerada outro elemento importante da sociabilidade, pois é
por ela que se partilham conceitos e é nela que o discurso adquire uma finalidade: manter as
relações humanas e fazer parte do “jogo da relação”, seja para unir, seja para separar pessoas.
Sendo assim, essa conversa só é sociável

de acordo com o sentido interno, se o conteúdo, com todo o seu valor e estímulo,
encontra sua legitimidade, seu lugar e sua finalidade no jogo funcional da conversa
enquanto tal, na forma de troca de ideias, com seu significado específico e
autorregulador. Por isso é que pertence à essência da conversa sociável o fato de seu
objeto se alterar fácil e rapidamente. Uma vez que o objeto aqui é um meio, ocorrelhe ser tão variável e ocasional como o são em geral os meios frente às finalidades
estabelecidas. (SIMMEL, 2006, p. 76).

Como a sociabilidade inclui interação e conversa, é percebida como elemento
fundamental da sociedade. Ao se pensar na conversa feita no ciberespaço, começa-se a
visualizar outros locais, nos quais se instauram os contatos entre indivíduos e, principalmente,
novos modos de “estar juntos”.
Quando se estabelece uma relação entre um indivíduo e outro há algum tipo de
sensibilidade instaurada. De acordo com Maffesolli (1998), o “estar junto” é o efeito de uma
rede, pois é composto de nós e proximidade. Ao estabelecer uma relação com outro indivíduo
assume um papel, no qual veste um “figurino” para que possa atuar em determinado grupo.
Nessa “socialidade”, o homem é o produto de um “corpo social”, estando inscrito em
um grupo. Ele não pode ser visto isoladamente, pois atua em relação a outro ator. Existem,
nessa encenação, muitos motivos para que ele tente se adequar a uma comunidade:

a teatralidade instaura e reafirma a comunidade, o culto do corpo, os jogos da
aparência, só valem porque se inscrevem numa cena ampla onde cada um é, ao
mesmo tempo, ator e espectador. Parafraseando Simmel e sua sociologia dos
sentidos, trata-se de uma cena ‘comum a todos’. (MAFFESOLLI, 1998, p. 108).
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O comum a todos pode ser algo cultural, social ou econômico. São valores coletivos
organizados no seio da comunidade e que podem explicar fenômenos de comportamento,
como o look retro, o adepto do jogging e as compras.
Um comportamento contemporâneo opera, algumas vezes, fora da lógica racional.
Tais expressões de grupo retratam um “calor afetivo”, uma soma de sentimentos e,
consequentemente, “multiplicidades de experiências”. Nesse coletivo, há a experiência em
rede: cada indivíduo vivencia a história do outro e conta novas situações e histórias.
O tribalismo carrega modos de vida que ligam o grupo à massa, em uma rede
permeada pela aparência. Há, assim, um inconsciente (ou não consciente coletivo) que explica
alguns ritos: se o comum, partilhado por todos, é feito em pequenos grupos de afinidade,
percebe-se o ciberespaço como local para potencializar essas associações, em que
comunidades virtuais trazem simbolismos pelas interações dos grupos, no chamado
neotribalismo, no qual uma massa troca informações.
De acordo com Maffesolli, as tribos são microgrupos livres e independentes de tempo,
espaço e lugar. Nelas o sujeito é livre para escolher os elementos que se desprendem dessas
interações. O mesmo acontece nas comunidades virtuais: os indivíduos em rede escolhem, por
interesse, se associar à determinada página virtual e trocam ideias sobre determinados
assuntos. Mas não é somente nas comunidades virtuais que aparecem modos de ser sociável,
como também nas próprias mídias sociais, que auxiliam os agrupamentos humanos a se
comunicarem, a conversarem e a formarem atos simbólicos.

2.1 O MUNDO DAS TROCAS ATRAVÉS DA INTERAÇÃO

Na obra A nova comunicação: da teoria ao trabalho de campo, Winkin (1998) pontua
como a comunicação vai além do sentido de transmissão da mensagem e apresenta conceitos
de Shannon e o antigo esquema Emissor-Canal-Receptor para mostrar que o esquema linear
da comunicação está obsoleto:

comunicação, portanto, é [...] um processo social permanente que integra múltiplos
modos de comportamento: a fala, o gesto, o olhar, a mimica , o espaço
interindividual etc. Não se trata de fazer uma oposição entre a comunicação verbal e
a comunicação não verbal: a comunicação é um todo integrado. (WINKIN, 1998, p.
32).
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Para mostrar como a comunicação funciona como um “modelo orquestral”, o autor
citado explica as interações sociais como o ritual no qual o indivíduo se mostra aos outros
com uma preocupação de representar um papel e ser aceito na sociedade. Todo esse cuidado
faz parte do processo social de causar uma boa impressão e, para isto, é necessário procurar
informação a respeito dos outros envolvidos na comunicação para utilizar recursos e controlar
a “primeira impressão”. Nesse momento do encontro de um indivíduo perante o outro
acontece a interação.

Toda interação que ocorre em qualquer ocasião, quando, num conjunto de
indivíduos, uns se encontram na presença imediata de outros [...] um desempenho
pode ser definido como toda atividade de determinado participante, em dada
ocasião, que sirva para influenciar, de algum modo, qualquer um dos participantes.
(GOFFMAN, 1985, p. 23).

O participante da interação só pode influenciar o outro ao provocar opiniões positivas
em relação ao seu papel, de modo que o bom desempenho do indivíduo é fundamental. Se a
pessoa envolvida na interação for desconhecida, é possível procurar “indícios”, na conduta ou
na aparência, para saber com quem se está lidando. Isso é possível pela criação de uma
fachada (equipamento expressivo) usada pelo indivíduo, consciente ou inconscientemente,
durante o ato da representação.
A “manutenção da fachada” é o modo de manter o papel durante a interação, de
maneira a ser aceito, e não rejeitado pelos outros. Para isso, é necessário seguir “valores
comuns” de uma sociedade e escolher um papel que possa garantir prestígio ou posição
perante o restante. Nesse sentido, há um modo de representar que pode ser mais favorável que
outro. A experiência com fatos passados e os dados obtidos por outros contatos podem ser
fatores importantes para representar um papel de destaque, já que podem ser usadas
informações diversas na interação. Desse modo, o conteúdo da comunicação pode ser
antecipado pelas percepções anteriores.
No entanto, nem todas as ações podem ser interpretadas como verdadeiras, já que na
representação do Eu pode haver um dado falso e, assim, um indivíduo deve confiar no outro
de antemão, pensando no que pode tirar de valor para si no momento da interação. Muitas
vezes ele vai se expressar conforme a tradição de um grupo, para melhor se encaixar no papel
representado. Nesse caso, o sujeito mostra que consente com determinadas situações e, para
evitar conflitos, se cala ou concorda com certos fatos. Nesse jogo de encenação se estabelece
um acordo entre os participantes da interação: sabe-se como agir, por exemplo, em um
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almoço entre amigos. Percebe-se, então, que tais encontros entre os indivíduos fornecem os
elementos necessários para se viver no mundo e auxiliam nas ações cotidianas, mostrando
como cada um deve atuar: “quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, seu
desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela
sociedade e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo como um todo”
(GOFFMAN, 1985, p. 41).
A construção da fachada dependerá da situação em que o ator está inscrito. Muitas
vezes ele pode usar de manobras para manter um equilíbrio na interação, ou seja, evitar certos
assuntos para não entrar em conflito ou então corrigir alguma ação que tenha sido realizada
erroneamente segundo os valores estabelecidos pela sociedade.
Em Ritual de interação (2012), Goffman explica que o indivíduo pode mudar de
comportamento conforme a situação: pode se tornar agressivo (quando quer competir com
outros) ou mesmo cooperativo quando age em grupo para ajudar outra pessoa com a fachada
ameaçada, como no caso da diplomacia.
A sequência de atos da pessoa depende do intercâmbio entre participantes. É o caso de
atitudes cotidianas como desejar bom-dia, boa-tarde ou boa-noite (para saudar), emitir um
obrigado e de nada (como um agradecimento). Nessas e outras falas estão imbuídas uma série
de regras e convenções da sociedade. Além dos exemplos citados, ainda existem sinais e
símbolos que fazem parte da interação falada, como os gestos, atos e eventos menores como o
riso; o resmungo; uma olhadela ou um tom de voz. Todos esses elementos podem fornecer
“pistas” na comunicação entre indivíduos.
Essa comunicação começa no momento da emissão de um enunciado ou mensagem,
que já carrega algumas premissas para o receptor da mensagem. Existem, nesse ritual, “regras
morais” necessárias para manter a interação. Esse sistema de práticas faz parte da vida social
e ajuda na construção das relações sociais:

[...] em qualquer interação desenvolve-se uma função de papel que garante que todos
sejam e permaneçam envolvidos espontaneamente. Essa função de ignição pode ser
preenchida por participantes diferentes em momentos diferentes da interação. Se um
participante não conseguir manter a interação funcionando, outros participantes
terão que se ocupar da parte dele. Indivíduos podem adquirir uma reputação de
realizar bem este tipo de trabalho, criando gratidão ou ressentimento como alguém
que é sempre a vida do encontro. (GOFFMAN, 2012, p. 125).

Nesse aspecto, a conversa é finalizada de modo satisfatório caso tenha sido realizada
uma troca que permita o envolvimento de cada um dos presentes na interação.
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Quando a comunicação sai do âmbito do face a face surgem outros tipos de interação,
causadas por mídias como jornal, televisão, rádio e computador.
Thompson (1998, p. 77) lembra que as interações face a face sempre existiram por
fazerem parte da vida social. Contudo, os modos de interagir mudam com o advento dos
meios de comunicação, de forma que os indivíduos podem se comunicar mesmo à distância e
independente do tempo:

Mais do que isso, o desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas
de ação e de interação e novos tipos de relacionamentos sociais [...]. Com o
desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do ambiente
físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros ainda que
não partilhe do mesmo ambiente espaço-temporal.

De acordo com Thompson (1998), existem três tipos de interação: face a face,
mediada e quase mediada. A primeira ocorre quando um indivíduo está em contato com o
outro e por isso eles dividem o mesmo referencial de espaço e tempo. Nesse tipo de interação
há estabelecimento de um diálogo e este permite a troca de mensagens e o contato visual,
possibilitando o uso de mensagens do corpo (como piscadelas, gestos, franzimento de
sobrancelha e sorrisos, mudanças na entoação). Com esses dois elementos, os participantes
podem emitir “deixas simbólicas” que ajudam a entender o conteúdo da mensagem emitida.
A segunda implica na interação mediada por um meio técnico. Nesse tipo de
comunicação papéis, fios elétricos e ondas eletromagnéticas emitem informação, atingindo os
indivíduos independentemente do tempo e do espaço, reduzindo, assim, as deixas simbólicas.
As cartas, por exemplo, eliminam a chance de utilizar os gestos ou expressões face a face e o
telefone só permite emitir deixas orais (de entoação).
Na terceira, os meios de comunicação de massa – jornais, rádio e televisão – difundem
uma gama de informações e conteúdos simbólicos para inúmeros receptores. É classificado
como “quase interação mediada” por não ter a mesma reciprocidade dos outros dois tipos.
Nesse tipo de comunicação, o receptor não consegue responder às mensagens, mas pode se
envolver emocionalmente com as mensagens emitidas pelo emissor. Em alguns desses meio é
possível perceber mais de um tipo de interação como, por exemplo, os programas de televisão
e de rádio que possuem participação por telefone.
Primo (2011) articula sobre a interação mediada por um computador. Para ele, o
ambiente envolve ações híbridas por possuir aspectos técnicos e participação de interagentes.
Ele descreve dois tipos de interação: a mútua e a reativa. Na primeira há reciprocidade, trocas
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entre um interagente e o outro e uma negociação entre ações; nela, cada indivíduo pode alterar
o comportamento conforme o relacionamento estabelecido. Assim, a interação mútua
envolve: não linearidade da ação, colaboração entre indivíduos, participação do interagente e
alteração ou criação de mensagens. Todas essas características exigem envolvimento entre os
membros:

A interação mútua é ação conjunta, muito mais que mero movimento ou reação
determinada. A dinamicidade da interação mútua também nos leva à constatação que
jamais um relacionamento é igual aos outros. Dependente de contextos social e
temporal, cada relacionamento torna-se diferente. (PRIMO, 2011, p. 116).

Na interação reativa, o contexto da interação pode ser definido por uma sequência
automática, como no caso do clicar em um link ou abrir uma janela. São ações que envolvem
uma máquina (computador, smartphone ou tablet) e, logo, podem ter resultados previsíveis.
Como a Interação Mediada por Computador se estende tanto na relação homem-homem,
homem-máquina e máquina-máquina, há uma multi-interação, modelo que abriga tanto a
mútua como a reativa.
A Interação Mediada por Computador introduz a comunicação “um-um” e “todotodos” e, ao trazer como participantes o webdesigner, o site, a internet e o usuário, elimina o
modelo linear (emissor-receptor) de Shannon e Weaver baseado em fonte de informação –
transmissor-sinal-canal-receptor-destino (PRIMO, 2011). Nesse novo modelo comunicativo,
pode-se observar que a interação se reveste de duas características: primárias e secundárias.
Entre as primárias se encontram: descontinuidade, sincronia e recorrência. A primeira seria
típica do ciberespaço, dizendo respeito a como as interações ficam registradas e podem ser
respondidas a qualquer momento, possuindo um lapso de tempo. Na segunda há uma
“progressão lógica”, na qual o contato mais diário pode introduzir elementos que facilitem a
conversa. Na terceira, as interações anteriores podem ser usadas em ações futuras e, nesse
caso, a conversa gera indicadores, como, por exemplo, o entendimento de uma linguagem
utilizada por um grupo.
Entretanto, características secundárias da interação envolvem: intensidade, intimidade,
confiança e compromisso. A primeira seria em relação ao elo dos interagentes, ou seja,
depende da força do relacionamento; a segunda depende do grau de proximidade e da
familiaridade dos interagentes; a terceira seria o resultado de como um interagente responde
ao outro (PRIMO, 2011, p. 123-125).
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Percebendo essa descrição dos tipos de interação no ciberespaço é possível observar
que ações possuem uma ou mais características apontadas, como o e-mail, o fórum de
discussão, o bate-papo, uma comunidade virtual, o e-commerce, os blogs e as redes de
relacionamento.
O e-mail aproxima uma pessoa da outra. Muitas vezes pode ser criado para se retomar
um contato, e aí implica em descontinuidade, pois essa interação não está presa ao tempo
específico de resposta. No entanto, se o e-mail existe para compartilhar algo íntimo, possui,
então, uma característica de intimidade.
O fórum de discussão pode ter o caráter de descontinuidade, de recorrência e de
compromisso. Como os comentários ficam armazenados e são visualizados a qualquer
momento há um lapso de tempo (o fórum não implica na resposta imediata). O mesmo tópico
pode ser discutido várias vezes, ou seja, um assunto pode ser retomado na discussão pelos
indicadores da conversa (causando a recorrência) e um assunto em comum pode reunir
pessoas em torno da criação de conhecimento e debates de questões (gerando o
compromisso).
O ato de bater papo em uma sala virtual envolve uma continuidade, que pode ser um
ato diário e contínuo, encerrando somente quando o interagente quiser. Por isso é
caracterizado com o aspecto de sincronia.
Pertencer a uma comunidade virtual significa ter membros envolvidos em torno de um
interesse em comum. Essas comunidades podem ter discussões ativas, envolvimento e
mensagens que circulam continuamente ou não, de modo que o ambiente pode apresentar
características como descontinuidade, recorrência, intensidade, intimidade, compromisso e
confiança. Porém, para possuir esses traços é necessária a cooperação entre os membros.
O e-commerce é o comércio eletrônico. Possui a interação reativa, ocasionada pelo ato
de clicar e navegar no site. Isto é, inclui a interação mútua quando existe a possibilidade do
interagente escrever comentários sobre produtos e processos de compra, assunto a ser
aprofundado no terceiro capítulo.
Os blogs e as redes de relacionamento possibilitam que o interagente coopere e
colabore. Essas ações não podem ser efetuadas isoladamente e precisam do envolvimento de
outras pessoas. Algumas vezes são necessárias regras de convívio para uma comunidade em
uma rede de relacionamento ou então um moderador em um blog:
Nas chamadas ‘redes de relacionamento’ na Internet, a própria estruturação da
interface pode ser usada para tentar aproximar as pessoas [...] Existem recursos para
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julgar o grau de amizade que se tem por uma pessoa, o quanto ela é simpática e
mesmo sensual. Entretanto, não se pode avaliá-la como antipática ou feia, por
exemplo. (PRIMO, 2011, p. 222-223).

Tais regras estão às vezes implícitas em rede e por isso precisam da construção de um
‘Eu’ em rede.

2.2 REPRESENTAÇÕES DO EU EM REDES SOCIAIS

Quando um ator se apresenta diante de outros, pode montar uma identidade digital ao
criar um perfil que o represente: “Nesse sentido, o ‘eu’ narrado é criado pelo sujeito que ‘se
constrói’ em seu perfil digital, posta fotos, expõe seus gostos por meio de comunidades e outros
itens, segundo sua afinidade ou seu desejo” (REZENDE; LEITE, 2012, p. 5).

Desse modo, a representação do Eu encontra, na construção do perfil, um modo de se
comunicar com outros atores que também possuem uma representação digital, nas quais são
construídas narrativas, sejam elas em forma de textos, áudios e/ou vídeos. Cada relato gera
informações que podem, ainda, ser debatidas e reproduzidas, criando um dossiê pessoal no
qual se registra a vida da pessoa.
Conforme Recuero (2012) a construção do perfil é reflexo do ritual social, quando um
ator se apresenta perante os outros. Nesse processo, inicia-se uma interação entre atores e o
resultado são as conversas em rede e diferentes trocas sociais.
Existem dois formatos de conversa na internet: a síncrona e a assíncrona. A primeira
tem imediatismo e compartilhamento, como no caso do bate-papo, em que o ator quer
conversar com outro ator e o contato pode ser finalizado assim que o intuito for alcançado; a
segunda se estende no tempo e não depende de uma resposta imediata, como no caso de um
fórum de discussão, no qual a conversa pode ser retomada a qualquer momento. Nesse caso,
os atores têm o mesmo objetivo: discutir um assunto em comum. Em qualquer uma das
conversas, as representações dos atores podem ficar expostas e, portanto, públicas, podendo
ser acessadas constantemente.
A conversa em rede assume, assim, um caráter de difusão e circulação de mensagem,
assim como a participação de muitos e o uso de múltiplas plataformas com ferramentas
diferentes, como as hashtags (ferramentas contextuais) e os emotions (caracteres do teclado
correspondentes às expressões faciais).
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Além disso, conta com outras ferramentas tecnológicas, como o botão like (curtir) e
share (compartilhar), que propiciam ao ator realizar uma ação simbólica de conversa perante
outro ator em rede: ao escolher determinado assunto para partilhar, ele ajuda a propagar a
mensagem e, ao mesmo tempo, confere status ao outro ator envolvido.
Nesse sentido, o ato de publicar é o mais importante, pois permite que o ator crie uma
mensagem e represente um papel em rede. Portanto, ele pode começar uma conversa que exija
tanto as ferramentas contextuais como tecnológicas, construindo uma narrativa. “Essa
narrativa é também ritualística na medida em que compreende a publicitização para a rede
social [...]. E, é também, conversacional, na medida em que pode constituir-se na abertura de
uma conversação, na ferramenta com outros atores” (RECUERO, 2012, p. 77).
Os laços de proximidade definirão que tipo de conversas serão realizadas em rede. Em
uma comunidade virtual, por exemplo, há pessoas com laços mais estreitos de proximidade e
que por isso procuram saber e discutir mais determinadas informações, gerando, inclusive, um
“capital social cognitivo”.
Ainda de acordo com Recuero (2012), esse capital social cognitivo é resultante das
ações conjuntas do grupo: primeiro as pessoas tem de se encontrar nas mesmas conexões.
Depois, devem gerar conhecimentos entre elas e, então, usar essas informações resultantes da
rede social. O capital social depende do tipo de conexão que o grupo estabelece.
Dentre os laços fortes é maior o do capital social, pois compreende uma série de
valores de coletividade. Os mesmos laços fracos também possuem vínculos e podem gerar
outro recurso, como o pedido de aconselhamento entre amigos em rede.
Tais formatos de laços dependem do tipo de conexão que cada ator social obtém:
quanto maior e mais forte os laços, melhor será visto e referenciado e por isso terá mais
influência sob outros atores. Dessa forma, há uma série de valores construídos na
sociabilidade em rede, como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade:

As conversações que acontecem no Twitter [...] no Facebook e em outras
ferramentas com características semelhantes são muito mais públicas, mais
permanentes e rastreáveis do que as outras. Essas características e sua apropriação
são capazes de delinear redes, trazer informações sobre sentimentos coletivos,
tendências, interesses e intenções de grandes grupos de pessoas. São essas conversas
públicas e coletivas que hoje influenciam a cultura, constroem fenômenos e
espalham informações e memes, debatem e organizam protestos, criticam e
acompanham ações políticas e públicas. É nessa conversação em rede que nossa
cultura está sendo interpretada e reconstruída. (RECUERO, 2012, p. 17-18).
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De acordo com Rosa e Santos (2013), a presença de empresas em redes sociais possui
uma “lógica de mercado” para alimentar essas conversas. Um exemplo seria a “customização
do perfil” para conseguir adequar um produto e torná-lo mais atrativo. Outra ação é estimular
os comportamentos pessoais em rede para promover a circulação de opinião e comentários, e,
consequentemente, projetar “identidades” e modelos de consumo.
De acordo com os autores, isso é feito pela diversidade do público e pela construção
de produtos e serviços a partir das histórias contadas em rede. Nesse aspecto, o uso cotidiano
das redes é explorado:

As tecnologias de informação e da comunicação TICs colocaram novas condições
para a produção e comercialização de mercadorias e para a produção dos sujeitos de
sentidos de estar no mundo, com um modo ser que se constrói e reconstrói na
dinâmica dos encontros e desencontros da diversidade do ser: consumidores,
vendedores, críticos, insatisfeitos, felizes, com mais ou menos intimidade. (ROSA;
SANTOS, 2013, p. 7).

Alguns dos dispositivos dessas redes, como o botão curtir e comentar, trazem consigo
meios de aprovação social e de promover as mensagens em rede para outros amigos. A
exposição de preferências culturais, por exemplo, pode ser amplamente circulada pelos atos
de compartilhamento, fotos, comentários, curtidas ou murais.
Essa exploração dos comportamentos de usuários é vista em outras mídias. Sibilia
(2008) observa como o mercado tenta pegar carona nessa profusão de dados gerados pelo
usuário para concretizar o consumo por meio de patrocínios publicitários, que muitas vezes
aparece em formato de anúncio e outras de modo indireto, nas marcas dos produtos citados no
Facebook, Blogs, YouTube e Twitter. Há o uso dos comentários em rede, da audiência
(leitores e espectadores) e dos relatos de vida para transformar as mídias sociais em um
ambiente comercial.
O Facebook, em sua implantação, não só pagou para que usuários criassem recursos
na rede, como também, ao empregar os recursos de visualização de atualizações e do ato de
“seguir” determinado ator, consegue propagar várias mensagens:
O FaceBook inaugurou um projeto apresentado como ‘O Santo Graal da
publicidade’, capaz de converter cada usuário da rede em um eficaz instrumento de
marketing para dezenas de companhias que vendem produtos e serviços na internet.
Esse inovador sistema permite o monitoramento das transações comerciais
realizadas pelos usuários da grande comunidade virtual, a fim de alertar seus amigos
e conhecidos sobre o tipo de produtos que estes compraram ou comentaram.
(SIBILIA, 2008, p. 21).
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Essa rede permite marcar amigos e presença em determinados lugares, o que funciona
também como um mecanismo comercial de promoção de si mesmo ou de serviços e produtos.
Os blogs são vistos como produtos. Quanto mais leitores, maior o interesse em
anúncios ou de transformar o ambiente virtual em um livro impresso, como no caso de Bruna
Vieira, uma adolescente que lançou o blog “depois dos quinze” e ganhou um prêmio da
revista Capricho. A jovem conseguiu patrocínio para o diário e o blog acabou virando um
livro com o mesmo nome (PINTO, 2012). Bruna também foi escolhida pela livraria Saraiva
para dar cinco dicas de leitura no YouTube. O vídeo tem a imagem da jovem e é todo editado
pela própria loja. De uma rede social a outra, a adolescente virou um tipo de notoriedade e
também um produto ao ter suas ideias vendidas em formato de livro e explorar sua própria
imagem.
Outro exemplo de celebridade das redes sociais é Gabriela Pugliesi, que criou um
blog e um Instagram – aplicativo que permite ao usuário tirar fotos do celular e compartilhar
(PIZA, 2012) – sobre dicas de saúde e beleza. A jovem é formada em desenho industrial e não
é profissional do ramo. No entanto, conseguiu 140 mil seguidores e também retorno
financeiro. No blog Tips for life (tradução da autora: dicas para a vida)6 as seguidoras podem
realizar compartilhamentos pelo Facebook, Twitter e Google. Além disso, a jovem abriu
espaço para as leitoras comentarem as postagens. Leiga e sem formação na área da saúde, ela
consegue mais audiência entre jovens do que um médico comum.
No YouTube, vídeos transformam-se em grandes “vitrines virtuais” (SIBILIA, 2008),
nos quais a pessoa pode se expor e divulgar opiniões e comentários. Essa projeção do eu
também permite uma representação do ator perante outros atores em rede, de modo a divulgar
não só a imagem do Eu, mas também outras mensagens que envolvam conteúdos comerciais
(como produtos, serviços e filosofias de empresas). Nesse sistema a pessoa também vira
produto, como no caso de Camila Coelho7, que fornece dicas de maquiagem. Considerada
pela reportagem da Record (R7, 2014) como uma das blogueiras mais influentes, ela tem mais
de um milhão de assinantes de seu canal de vídeos.

[...] hoje, na internet, pessoas desconhecidas costumam acompanhar com fruição o
relato minucioso de uma vida qualquer, com todas suas peripécias registradas por
seu protagonista enquanto vão ocorrendo. Dia após dia, de hora em hora, minuto a
minuto, com o imediatismo do tempo real, os fatos reais são relatados por um eu real
através de torrentes de palavras que de maneira instantânea podem aparecer nas telas
de todos os cantos do planeta. Às vezes, esses textos são complementados com
6
7

Disponível em: tips4life.com.br.
Disponível em: http://www.youtube.com/user/MakeUpByCamila.
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fotografias, sons ou imagens de vídeo transmitidas ao vivo e sem interrupção. É
assim como se desdobra, nas telas interconectadas pelas redes digitais, todo o
fascínio da ‘vida como ela é’. (SIBILIA, 2008, p. 70).

Além da autopromoção pessoal, as empresas também tentam aumentar a audiência e
as vendas pelas interações sociais que acontecem no ciberespaço, com a criação de serviços e
programas que possam agregar a seus negócios meios para as pessoas expressarem opiniões.
Nesse modelo encontram-se sites como Amazon e E-bay, que utilizam a mesma fórmula do
Slashdot para criar “negócios rentáveis”, transformando o internauta em um usuário: ele não
“navega” somente, pode participar por comentários e outras colaborações: “Na nova Web, a
publicidade encontraria a nova voz dos grupos da cultura de mídia que transformariam a
publicidade em uma honesta recomendação crítica dos usuários” (ANTOUN, 2008, p. 19).
Primo (2013) ressalta que desde que os usuários começaram a se envolver nas
conversas as empresas procuram obter lucro e gerar audiências por meio dessas culturas.
Nessa lógica comercial, o uso de mídias sociais e de todas as plataformas permite que
o usuário se exprima. Uma televisão, por exemplo, já é vendida com conexão Wi-Fi e já vem
com Facebook e YouTube. As indústrias de entretenimento já criam filmes que possam adotar
os modelos de cultura de participação e convergência, como no caso de Matrix, Harry Potter e
Guerra nas Estrelas:

[...] a tradução colaborativa dos livros de Harry Potter, a produção de legendas para
cópias não autorizadas de filmes, a produção de fanfictions e fanfilms sobre
personagens e tramas protegidas por copyright –, a convergência entre a indústria
midiática e suas audiências pode soar como desforra da primeira. Ou seja, se por um
lado ações de fãs podem ser formas de resistir ao controle dos grandes estúdios e
editoras, por outros essas corporações desenvolveram novas estratégias para
converter a ‘subversão em lucros’. (PRIMO, 2013, p. 21).

Empresas digitais ganham dinheiro com o trabalho do usuário, como o 4Shared.com,
local de compartilhamento de arquivos, e ao mesmo tempo fornecem recompensas para
aqueles que mais enviam músicas, filmes e livros. Blogs, Twitter, videologs e podcasts
servem de porta de entrada para abrigar as mensagens de celebridades e também para angariar
audiência da “indústria midiática”.
Filho (2007) ressalta que é natural a exploração do mercado diante dos
comportamentos convergentes atuais do consumidor. Para ele, as narrativas das indústrias de
entretenimento cada vez mais possibilitam a participação do público nas histórias: “Sites
oficiais e clubes exclusivos na internet, entre outros recursos, são planejados como veículos
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para incrementar o investimento (emocional, espiritual, intelectual, financeiro) dos fãs nas
produções corporativas e suas mercadorias adjacentes” (FILHO, 2007, p. 100).
Existe uma exploração da cultura do fã, tanto da parte dos “simpatizantes” como dos
“apreciadores balizados”, que possuem vasta compreensão do mundo imaginário que seguem.
É certo que a figura do fã sempre existiu na televisão, como aponta o autor, mas com a
Cultura da Convergência ele encontra um novo lugar para habitar. Eles não querem mais ser
só telespectadores, querem vivenciar o programa.
Para atrair esse público apaixonado há investimento dos “conglomerados midiáticos”
para que uma série de plataformas garanta essa “imersão” do fã, com a criação de uma série
de produtos interativos: visitas interativas para um cenário da série com possibilidade de
registrar impressões do passeio, entrar no site oficial, ouvir as músicas e ver o guarda-roupa
do seriado, além de disponibilizar produtos daquele universo imaginário (como roupas,
acessórios, videogames, DVD).
Outra lógica montada pelo mundo empresarial foi utilizar o material produzido por
fãs, seja em criações ou colaborações. Star Wars, por exemplo, é um desses filmes produzido
já pensando em atrair todo o tipo de público pela participação. Um dos incentivos é deixar as
pessoas escreverem parte de paródias e documentários da saga em formato de concurso, e o
ganhador pode receber uma recompensa financeira. O resultado é que as comunidades de
entusiastas

funcionam como fontes privilegiadas para pesquisas de opinião, exuberantes nichos
de mercado e criadoras de sites e blogs assiduamente visitados, com notícias,
resenhas, discussões e trailers de seriados e filmes já lançados comercialmente ou
ainda em fase de produção. (FILHO, 2007, p. 105).

Esse comportamento de mercado de nicho segundo Anderson (2006) é o tema do
próximo tópico.

2.3 O MEGAFONE VIRTUAL E O BURBURINHO ON-LINE

Anderson (2006) ressalta que o resultado de um modelo de negócio bem-sucedido é
baseado na variedade de produtos e mercados de nicho (voltados para públicos segmentados),
direcionados para atender e estimular demandas diversas dos consumidores. Essa “curva de
demanda” foi denominada Cauda Longa.
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Ela gera “economia da abundância”, pois todos os produtos e serviços podem ser
encontrados facilmente e informações são estocadas de maneira digital e com baixo custo.
Dados são digitalizados e disponibilizados a um clique do consumidor. Uma parte do que se
produz é realizado pelos usuários em forma de recomendações e avaliações. Na lógica de
mercado isso significa que o comércio eletrônico adota uma “arquitetura da participação” para
estimular que os usuários produzam e distribuam informação.
É o fim da era do consumidor passivo para um ativo, que começa a se manifestar de
muitas maneiras. Há vasta circulação de dados e modos diferentes de comercializar produtos,
vinculando o produto boca a boca. Percebido o ambiente mediado por computador como local
de múltiplas interações, observa-se que a rede conversa:

Os novos formadores de preferência somos nós. Agora, a propaganda boca a boca é
uma conversa pública, que se desenvolve nos comentários dos blogs e nas resenhas
de clientes, comparadas e avaliadas de maneira exaustiva. As formigas têm
megafones. (ANDERSON, 2006, p. 97).

Sob esse aspecto, as vozes dos consumidores ganham força por meio de um boca a
boca em escala industrial e o consumidor pode obter ajuda nos dados disponíveis gerados por
outros clientes, como nas avaliações, nas quais outras pessoas podem classificar determinado
produto ou serviço, resultando em recomendações muitas vezes exatas.
São tantos os “burburinhos” na internet que é necessário implantar filtros para
diminuir a possibilidade de ruídos de comunicação antes e depois da compra. Há o trabalho de
coletar dados, catalogar informações, selecionar e descrever produtos e serviços. São os
chamados pré-filtros realizados por editores, caçadores de talentos de gravadoras, executivos
de estúdios, compradores de lojas de departamentos, profissionais de marketing e anunciantes.
A segunda peneira é feita pelos usuários dos serviços, que definem quais são os
produtos e serviços de boa qualidade pelas avaliações. São os chamados pós-filtro, que podem
ser feitos em blogs, listas de músicas, resenhas, clientes, recomendações e consumidores.
Música, livros, filmes e outros podem ser descritos nos dois filtros, gerando
informação específica que pode auxiliar o consumidor na busca de determinado produto e
serviço. Desse modo, os filtros podem diminuir o tempo e o estresse do usuário no processo
de compra e também podem reduzir os custos do negócio de uma empresa.
Além disso, o mercado de nicho também ajuda na dinâmica de preços, colocando o
produto disponível em toda parte. Mercadorias como geladeiras, fogões, armários, camas e
mesas são itens que podem ser comprados virtualmente e entregues localmente. Outras
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mercadorias podem nem estar no estoque de determinada loja e mesmo assim serem
compradas por reservas “virtuais”. Sites podem vender produtos e serviços sem a necessidade
de espaço físico, o que representa uma economia, como ressalta Lessa e Granero (2012, p.
15):

É mantido na prateleira apenas aquele produto que ao menos cobre o custo de
estocagem e se por ventura este estiver vendendo menos que outro que ocuparia o
mesmo espaço ele logo é substituído, em vista de um maior lucro e despesas mensais
ou optar por ter produtos que cubram o custo da estocagem.

O resultado desse mercado de nicho contempla mais ofertas e escolhas. Dentre as
variedades, o consumidor ganha grande poder, ao selecionar o que quer. Esse comportamento
obriga a uma mudança no comércio, que precisa agir conforme a demanda, conhecer o
público-alvo e abrir os sistemas para a participação.
A partir da existência das redes sociais e da conexão de pessoas via computadores,
vozes podem ultrapassar as fronteiras geográficas, aumentando a propagação dos conteúdos.
Os filtros começam a ser feitos nos nós das conexões. Pessoas procuram outras e constroem
comunidades virtuais baseadas em assuntos em comum e logo surgem mais mercados de
nichos.
O estímulo para aumentar o engajamento do público, de acordo com Dover e Moffit
(2012, p. 202) depende de seis fatores que fazem o conteúdo e as ferramentas despertarem
para a cultura da participação:

a) interesse: se relaciona com o conteúdo construído com mensagens que possam chamar a
atenção do usuário, seja pela criatividade, relevância, mistério ou utilidade;
b) social: refere-se ao uso das conexões sociais e das interações no ambiente para engajar os
indivíduos e fazer com que participem;
c) intimidade: se aproveita do nível da conexão em rede para criar um tratamento mais
individualizado;
d) autenticidade: tenta criar um conteúdo que seja reconhecido como genuíno, no qual a
transparência pode gerar uma relação de confiança com o usuário;
e) reputação: fruto do valor da mensagem para a empresa, uma vez que a reputação é
resultado de como a empresa é percebida por usuários;
f) incentivos: são as recompensas oferecidas a membros ou visitantes de determinada
comunidade ou página.
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Segundo Dover e Moffit (2012, p. 164), existem, nas mídias sociais, quatro tipos de
membros para esse conteúdo: os passivos (aqueles que consomem o conteúdo e aprovam o
que foi dito); os colaboradores (que acrescentam informações); os criadores; e os
evangelizadores (que estão comprometidos com o conteúdo). Para estimular a figura dos
colaboradores, criadores e evangelizadores são necessárias ferramentas digitais que permitam
o “buchicho on-line”, como canais de avaliações e fóruns. É preciso também criar estímulos
para o usuário colaborar, tornando-o fã da marca.
Para isso é importante montar uma rede social com influenciadores e canais de
comunicação diversos, por meio de: comunidades ou redes sociais direcionadas para falar
com um público específico, tais como last.fm (música), Flixster (filmes), Café Mom (mães),
Etsy (artesãos) e Babycenter (novos pais); criação de comunidade de marca ou comunidade de
fãs; sites que permitam ações colaborativas e sociais de um coletivo de pessoas pelo
crowdsourcing; fóruns de discussão; uso de ferramentas sociais para atrair o usuário, como:
canais de compartilhamento de vídeo (YouTube, vimeo), de foto (Flick R, Picasa), de
conteúdo aprofundado (slideshare, scribed), redes de localização (Foursquare, Goowala),
bookmark social (digg, stumble); criação de blogs, Facebook e Twitter; adoção de várias
plataformas para o conteúdo circular e se multiplicar; criação de recompensas para usuários,
seja de prêmios, dinheiro, descontos ou outra vantagem; implantação de recursos que
permitam a combinação de tecnologias móveis com as redes sociais e o uso de aplicativos.
Essas ferramentas e estratégias mostram uma transformação na construção de marca,
não focando somente no produto, na venda e nas ações de marketing que despertem
preferências para o cliente, mas também na participação das pessoas. O estabelecimento do
valor de marca é realizado por mensagens que tragam o elemento do encantamento, do
despertar de emoções e do envolvimento. A conversa de muitos para muitos torna uma rede
poderosa e por isso as empresas investem no engajamento das pessoas para divulgar ideias e
valores nas mídias sociais.
Pela internet as massas ganham um “alto falante virtual” e a conversa pode viajar sem
distâncias, com grande velocidade, e propagar-se; há a utilização empresarial do “círculo de
influência boca a boca” de cada indivíduo em rede:

As marcas que tem possibilitado conteúdo gerado pelo usuário têm sido uma força
motriz por trás do engajamento de marca patrocinado em redes sociais. Em seu nível
básico, os usuários são extremamente adeptos a fornecerem comentários objetivos e
avaliações dos serviços. Plataformas mais elaboradoras foram criadas visando o
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crowdsourcing para conteúdo dos clientes (fotos, blogs, vídeos, dicas exclusivas e
notícias), habilidades criativas (campanhas, designs e merchandise) e inovações
colaborativas (solução, tecnologia e ideias). (DOVER; MOFFIT, 2012, p. 63-64).

Nessas ações podem ser citados alguns exemplos, como a linha Dove, com a
campanha Real Beleza, realizada em 2006, cujo vídeo sobre a percepção de beleza feminina
atraiu milhares de espectadores no YouTube e ainda ganhou um prêmio em Cannes8; a ação
da Movember, com o objetivo de arrecadar fundos para combater o câncer de próstata por
meio de ações colaborativas9; o Starbucks, que se utilizou do crowdsourcing para estimular os
clientes a fazerem sugestões sobre os produtos, as promoções e as operações10.
“Crowndsourcing são sites colaborativos voltados a criar algo específico, que se propõem a
gerar uma criação coletiva, como um software, um livro ou a solução de um problema.
Embora também pode ser considerado uma espécie de mídia social” (TORRES, 2009, p. 5657).
Outras empresas se utilizaram da criatividade do usuário para pegar uma “carona” na
divulgação dos produtos. Assim, percebe-se que existem modos de motivar a participação do
cliente, oferecendo uma série de valores ao usuário em rede, envolvendo alguns quesitos, tais
como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade (RECUERO, 2012). As formas de
competição,

colaboração,

aprendizado,

diversão,

exclusividade,

fama,

reputação,

reconhecimento, incentivos e recompensas vêm pela adoção: de plataformas colaborativas
(wiki, blogs, galerias de fotos e vídeos e fóruns); do uso de aplicativos que possam promover
concursos, competições, cooperações e benefícios econômicos (como descontos e
promoções); da criação de comunidades virtuais para reunir usuários com interesses em
comum; do estabelecimento de uma conexão direta com a empresa, que permita a interação e
forneça serviço ao cliente (tais como perfis customizáveis, criação de um avatar; e a criação
de um site institucional com espaço para enviar ideias, para estabelecer sistemas de fidelidade
com acúmulo de pontos ou para avaliação de produtos, conforme Quadro 1.

8

Campanha Premiada, disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/campanha-brasileira-dadove-leva-premio-maximo-em-cannes.
9
Sobre a ação da Movember, ver: http://www.cqai.com.br/novembro-mes-prevencao-contra-cancer-de-prostata/.
10
Site da Starbucks que permite que os clientes tragam ideias, disponível em: http://mystarbucksidea.force.com/.
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Quadro 1 – Motivações de participação.
Motivações intrínsecas

Motivações extrínsecas
Características
Tipo de
da
motivação
comunidade

Motivações explícitas

Tipo de
motivação

Característica
de comunidade

Criar uma vida
melhor –
apoiar uma
causa

Caridade
afiliada

Possibilidade
de entrar em
circuito VIP

Níveis
hierárquicos
de filiação

Competir em
desafio

Concurso
gerado por
usuários

Acesso a
canais
exclusivos

Agregar
criatividade

Galeria de
Fotos/Vídeos

Acesso a
recursos
exclusivos

Senhas
secretas de
acesso
Conexão
direta a
funcionários
da empresa

Criar diversão
e bem-estar

Aplicativos de
mashups

Chances de
ganhar alguma
fama

Membros
indicados

Tratamento
customizado/
personalizado

Celebrar
esforço
/conquista em
grupo

Equipe Wiki

Criação de
reputação

Ranqueamento
de líderes

Recompensa
monetária

Aprender

Webinários

Reconhecimen
to por parte da
empresa

Painel
consultivo de
clientes

Recompensas
não monetárias

Teste/ prévia
de produtos

Descontos

Sistema de
pontos para se
ganhar
descontos a
partir de
atividade

Site de envio
de ideias

Convite para
eventos

Acesso restrito
a eventos

Perfis/
mensagens
pesquisáveis

Acumulação
de pontos

Rastreador de
atividade

Satisfazer
curiosidade

Fazer um
produto
melhor
Conhecer
pessoas com
interesses
similares

Blog com
conteúdo
especializado

Reconhecimen
to pelos pares

Votação
comunitária

Tipo de
motivação

Característica
de comunidade

Serviço ao
cliente

Fórum
moderado

Informações/
Conselhos

Fórum de
discussão

Incentivos de
terceiros

Distribuição
de brindes/
merchandise
Perfil
dinâmico /
avatar
customizável
Prêmio em
dinheiro por
direitos
intelectuais

Fonte: Dover e Moffit (2012, p. 152).

Observa-se que as empresas criam canais nas redes para se aproximar dos clientes,
usando blogs, Twitter, Facebook ou YouTube, com o intuito de fortalecer as marcas. Nesse
aspecto, é possível buscar quais serviços oferecem experiências interessantes ao internauta.
Buscapé11 e Bondfaro12, por exemplo, são sites comerciais que ganham dinheiro de
outros sites: eles anunciam produtos de outras empresas e o grande atrativo é que cada
11
12

Disponível em: www.buscape.com.br.
Disponível em: www.bondfaro.com.br.
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internauta pode ver as avaliações das lojas, muitas vezes geradas pelo próprio usuário que, ao
utilizar o serviço, escreve avaliações da loja e do produto, contribuindo para a propagação de
conteúdo.
De acordo com Berger (2014), para promover a propagação de um conteúdo são
necessários seis princípios: moeda social, gatilhos, emoção, público, valor prático e histórias.
O primeiro acontece na interação social, quando uma pessoa, em contato com a outra, troca
muitas informações, de modo que há um “compartilhamento pessoal”. Na internet, esse
comportamento é potencializado, pois a pessoa, ao interagir, quer emitir opiniões e, para isso,
posta, comenta e opina sobre vários assuntos que ficam abrigados em redes sociais. Em
muitas mensagens existem valores, emitidos em cada postagem. Esse comportamento pessoal
é percebido pelas empresas nas mídias sociais, que elaboram estratégias para envolver uma
pessoa na conversa ou para motivá-las a falar de determinada marca como algo notável (que
seja interessante de ser compartilhado), além de modos de premiação ou exclusividade que
impulsionem o boca a boca digital.
O segundo busca conceitos que despertem uma atitude: o gatilho em uma arma é
aquele que dispara a bala, mas que para ser apertado precisa de uma motivação. Na internet,
essa motivação pessoal para falar de marcas depende da mensagem do produto. O chamado
“buzz” (zumbido constante) é fruto de conteúdos que despertam a atenção e o interesse de
outras pessoas envolvidas na interação e que provoquem um “boca a boca contínuo”. Isso
dependerá intrinsecamente do contexto da mensagem e de como ela se propagará, precisando
de elementos que ultrapassem barreiras como o local e o idioma e que sejam mais fáceis de
serem reconhecidos. Os sucessos de campanhas virais são explicados pelos gatilhos:

Quanto mais uma coisa é ativada, mais uma coisa é ativada, mais ela virá à mente e
mais bem-sucedida se tornará [...] Gatilhos e sugestões levam pessoas a falar,
escolher e usar. A Moeda Social faz as pessoas falarem, mas os Gatilhos mantêmnas falando. Top of mind quer dizer na ponta da língua. (BERGER, 2014, p. 95).

O terceiro procura evocar um sentimento forte do público e, para isso, precisa
provocar algum efeito na pessoa. As características que fazem a pessoa compartilhar uma
emoção podem envolver critérios de utilidade, interesse, diversão e surpresa.
O quarto é fundamentado no receptor e procura uma fórmula para atingir o “rebanho”,
ou seja, o maior número possível de pessoas. Nesse aspecto, utiliza-se das táticas de
“validação social”, ou seja, de componentes que sejam reconhecidos como um
comportamento da maioria.
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O quinto é baseado em dados que possam fornecer algum valor objetivo para os atores
em rede, visto que “as pessoas compartilham informações com valor prático para ajudar os
outros. Seja para economizar o tempo de um amigo ou garantir que o colega poupe uns
dólares na próxima vez que for ao supermercado, informação útil ajuda” (BERGER, 2014, p.
157).
O sexto é fundamentado nas narrativas. Como explanado no capítulo 1, há uma cultura
da participação e da convergência, porque na internet as histórias ganham mais espaço e são
mais fáceis de serem difundidas. São os “zumbidos” e os “burburinhos” que a infestam por
meio das mídias sociais.
Percebendo o conteúdo como uma parte integrante da linguagem e que pode despertar
o gatilho da conversa, nota-se que o formato é a base da motivação das interações em rede e,
por isso, fundamental para atrair usuários. Observa-se que por mensagens e fluxos que elas
alcançam nas mídias sociais há mais modos de consumir. A propagação de conteúdos
depende intrinsecamente dos usuários: “o público tem papel ativo na ‘propagação de
conteúdos’, em vez de somente servir como portador passivo da mídia viral, suas escolhas,
seus investimentos, seus interesses e propósitos, assim como suas ações, determinam o que
ganha valor” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 47).
Esse modelo de “propagabilidade” é mais eficiente quando o comércio on-line envolve
características que permitem o acesso à informação. Quando se toma uma decisão sobre
compartilhamento ou comentários há uma base social que define o que deve ser passado
adiante ou não.
O boca a boca depende, então, da aderência e participação dos usuários. Todo
conteúdo que circula na internet é resultado do que foi escolhido pelo público on-line. Ao
perceber esse modelo como um modo no qual as pessoas escolhem pedaços de informação,
notícias e entretenimento para conversar, percebe-se que as redes sociais cumprem um papel
importante na circulação do conteúdo, envolvendo recomendações e outras ações (como ver
um vídeo e comentá-lo, por exemplo).
Ao ter esse “papel ativo”, o usuário acaba definindo o que tem valor ou não nas
escolhas das conversas. Uma comunidade virtual, por exemplo, deve reunir um “material
significativo” para os usuários que fazem parte dela. Do mesmo modo, o compartilhamento de
mídia também possui motivos sociais que envolvem status, prestígio, estima e construção de
relacionamento. Tais valores são construídos nas trocas “ponto a ponto” e por isso as

55
empresas que pretendem aumentar a base de clientes precisam criar tarefas para atrair o
usuário para o ambiente on-line institucional.
Primeiramente, é necessário implantar um “modelo mais participativo da cultura”,
para que os consumidores possam participar de diversas maneiras, pela contribuição, criação e
modificação da mensagem. No segundo momento, construir “canais não oficiais” de
conversa, que, por não estarem ligados diretamente à empresa, podem ter mais valores
autênticos. Em outro momento, é importante pensar no conteúdo como algo relevante, que
possa atrair o usuário e que seja aliado aos serviços oferecidos por plataformas e tecnologias
que permitam a interação.
Nesse contexto, uma “transação comercial” precisa agregar os valores gerados por
usuários, como um sistema de avaliações, composto por uma narrativa pessoal ou sentimental
do usuário. Nessas narrativas, determinados “especialistas” ganham mais voz na narração, por
serem reconhecidos nas comunidades e em outras mídias sociais, tornando-se populares e,
logo, vetores da propagação da informação.
De acordo com Jenkins, Ford e Green (2014), as avaliações são consideradas um
processo no qual se atribui valor e mérito a determinado conteúdo (objeto), usualmente
realizada para uma transação comercial com valor monetário. Os valores estipulados
dependem do contexto em que estão envolvidos, como, por exemplo, a compra de um vinho
quando se é convidado para um jantar.
No meio digital, as comunidades são lugares da “transação comercial”, pois são os
locais onde compradores e vendedores conhecendo uns aos outros, trocam e constroem
diversas histórias. Nessa “economia do dom digital”, o “presente” na era digital é o usuário
tornar-se fã e seguidor da página, o que significa uma adesão.
Essa adesão envolve um público mais propenso a participar por recomendações,
discussões e pesquisas. O resultado desse processo é uma “cultura de commodity”, na qual
usuários são motivados a se expressar e a se engajar. Nessa “cultura de conversão” do valor,
cada vez mais o usuário ganha poder e sofre um “empoderamento” nas transações comerciais.
Há nesse efeito uma relação produção-consumo, na qual a criação de conteúdos parte
do usuário para ser utilizado por ele mesmo, como no caso da cultura fã. Percebe-se o uso das
mídias sociais para impulsionar o consumo pelas interações sociais mediadas pelo
computador, das conversas e das sociabilidades estabelecidas em rede. Isso altera o consumo,
estabelece uma economia digital e cria a figura do “prosumidor” (KOTLER, 2010), aqueles
que criam e consomem todo tipo de informação.
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3 O CONSUMO EM REDE

Segundo McCracken (2003), existem três momentos do boom do consumo. O primeiro
aconteceu no século VII, quando os homens nobres precisavam mostrar seu posicionamento
para a Rainha Elizabeth e investiram em suas casas, seu vestuário e estilo de vida. Os nobres
aumentam seus gastos porque toda aquisição aumentava seu status. Um exemplo muito
comum nessa época foi a farta comida no jantar e o consequente desperdício dela, um modo
de ostentar perante convidados. O modo de vestir podia trazer o simbolismo de a que casta
aquela pessoa pertencia: só um nobre poderia ter um guarda-roupa com variedade de peças,
caro e luxuoso. Os gastos com moradia também oneravam inclusive a classe de grupos
superiores: além da casa era necessário ter outra casa de campo para receber os hóspedes.
O segundo momento de boom foi quando se estabeleceu o consumo durável, baseado
no “culto ao status familiar”, no qual os bens começaram a ganhar importância e se tornaram
delimitadores sociais. Dessa forma, a mercadoria padrão significava uma classe inferior e os
altos gastos definiam a posição social. Como exemplo, a mobília deveria ser antiga para ser
nobre, inaugurando o sistema “pátina” de consumo.
No terceiro momento, nasce a concepção de que objetos de compra deveriam ser
substituídos quando entravam no mercado, e os subordinados somente assistiam os gastos da
nobreza. Depois da pátina, no século XVIII, surgiu o objeto da moda, como outro modo de
diferenciação na sociedade e da garantia da “mobilidade social”. Nesse momento, o vestuário
(a escolha das roupas) contribui para fornecer informações sobre a pessoa e a que grupo ela
pertence. O consumo de bens começa a ser estimulado por técnicas de marketing,
principalmente com a divulgação pela propaganda.
Essa ampliação do estímulo de compras e táticas para impulsionar o consumo se
estende até o século XIX, quando

surgiram novas técnicas de novos padrões de interação entre pessoas e coisas;
Surgiram novas técnicas de marketing, tais como o emprego de novas estéticas e de
motivos culturais e sexuais arquitetados para adicionar valor aos produtos. Mais e
mais significados sociais estavam sendo embutidos nos bens, através de novos e
mais sofisticados mecanismos de transferências de sentido. (MCCRACKEN, 2003,
p. 43).

Essa fase marca o aparecimento da “loja de departamento”, com a ideia de congregar,
em um mesmo espaço, diversos produtos para serem consumidos e ficarem expostos para os
clientes, propiciando um ambiente atrativo ao consumo. Clientes começam a ter acesso aos
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produtos da “moda” e podem comprar ou simplesmente passear dentro da loja. O comércio
fixado em um local físico introduz mercadorias com preços e o sistema de crédito: a pessoa
pode desejar e comprar um bem, mesmo sem dinheiro, pode pegar um empréstimo e comprar
parcelado:

Essas lojas não apenas tornavam certos valores manifestos um tanto mais imanentes
nas vidas dos consumidores, como também contribuíam para transformar tais
valores. Finalmente, os bens das lojas de departamentos se tornaram instrumentos de
instrução e de política. (MCCRACKEN, 2003, p. 50).

De acordo com McCracken (2003), a loja de departamento foi a responsável pela
propagação de signos sociais e conseguiu representar um importante papel na “revolução do
consumo” que se estende aos séculos XIX e XX. Rainhas, mobílias, lojas de departamento são
alguns dos elementos que concretizaram valores de status.
Outro elemento percebido pelo autor é a celebridade, figura que traz conceitos de
classe, personalidade e estilo de vida. Nesse processo, a pessoa reconhecida pode exercer uma
forte influência na decisão de compra. Aqui aparece a importância do endosso, pois uma
pessoa reconhecida ou um especialista pode criar um valor para a mercadoria.
Por esse aspecto, bens podem ganhar valor: o endosso torna um objeto cheio de
significado e ajuda a construir uma realidade na vida do indivíduo: “O mundo material dos
bens de consumo oferece um inventário vasto de personalidades possíveis e mundos
inimagináveis. Os consumidores estão sempre nessa procura.” (MCCRACKEN, 2012, p.
122).
Segundo Samara e Morsch (2005), o endosso é emitido por grupos de referência. Nele
há os três tipos de influência: informação sobre o produto, utilidade e valor para o indivíduo.
Ainda segundo os autores, o endosso funciona melhor se for realizado por uma celebridade ou
mesmo por uma pessoa “comum”, mas que seja reconhecida e, logo, seja uma referência para
outras pessoas.
Para compreender o sistema da influência das pessoas no consumo, Samara e Morsch
(2005) definem que o processo de decisão de compra começa por um reconhecimento de
necessidade, busca de informação, avaliação de alternativas do produto, avaliação de
alternativas de compra, decisão de compra e comportamento pós-compra. A primeira envolve
o desejo do consumidor, que pode ser uma simples reposição (comprar o que está faltando);
funcional (atender uma demanda) ou emocional (busca de sentimentos como prestígio,
status...). A segunda envolve influência interna e externa:
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Internas consistem nas experiências passadas e nas informações relevantes
armazenadas pelo consumidor [...] as fontes de informações externas: mídia, amigos
ou parentes e avaliações objetivas do produto (como guias de compras ou testes de
produtos). (SAMARA; MORSCH, 2005, p. 31).

Nesse processo decisório há dois fatores importantes: busca de informação e
envolvimento. As ações exigem tempo para pesquisar dados e cuidados do consumidor para
avaliar as características da mercadoria oferecida. Geralmente, a procura de informação com
alto envolvimento ocorre quando há alto gasto (como viagens), sendo necessário recorrer a
fatos relativos para decidir a compra. Desse modo, a informação pode afetar diretamente o
processo final da compra.
Outro ponto importante a ser observado é que há grupos de referência que atuam como
influenciadores, dividindo-se em três tipos: “influência informativa”, quando o consumidor
aceita o conselho de alguém é porque acredita que a pessoa tem conhecimento profundo sobre
determinado produto (busca a opinião de profissionais especialistas); “influência utilitária”,
quando se compra para agradar alguém; e “influência expressiva”, quando há a tentativa de
impressionar os outros pela compra.
Essas compras, realizadas por meio de um sistema de influências que envolvem o
indivíduo e o grupo, mostram que:

os consumidores não tomam decisões no isolamento. Pelo contrário, quando
consomem bens e serviços, eles funcionam num contexto social. Estas influências
socioculturais são segmentadas em: Cultura, subcultura, classe social, grupos de
referência, família e papéis desempenhados pelo homem ou pela mulher.
(SAMARA; MORSCH, 2005, p. 54).

O usuário do comércio eletrônico ou mesmo da mídia social pode assumir todas essas
figuras (o iniciador, o influenciador, o decisor, o comprador e o usuário); pode sugerir uma
ideia (iniciador); ter um conselho que seja decisivo (influenciador); definir o processo da
compra (decisor), efetuar a compra (comprador) e consumir o produto ou serviço (usuário):

O novo consumidor pode ser descrito como um indivíduo que possui múltiplas
facetas [...] Ele consome bens e serviços em um mercado global, é consciente em
seus direitos e exerce plenamente sua dimensão de cidadão, bem como utiliza a Web
continuamente para aprender, trabalhar e viver, além de ser bem informado.
(SAMARA; MORSCH, 2005, p. 246).
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Torres (2009) ressalta que na internet foi possível resgatar o comportamento social
humano, característico de pessoas que vivem em grupo. Para exemplificar esse pensamento,
ele mostra como as mídias sociais conseguiram unir pessoas em torno de interesses em
comum, formando “tribos”:

[...] as mídias sociais resgatam, por meio da Internet, o modelo de comportamento
mais básico do ser humano: um animal social, que sempre viveu em grupo, se
comunicou, se alimentou e se criou de forma coletiva. Isso explica o grande sucesso
das mídias sociais. Elas simplesmente atendem ao desejo mais básico das pessoas e
ao mesmo tempo as colocam no centro dos acontecimentos de suas tribos ou
comunidades. (TORRES, 2009, p. 113).

No primeiro momento, as pessoas podem usar as mídias para conversar, ver vídeos,
criar posts em blogs, fazer parte de comunidades e compartilhar fotos. No segundo momento,
procura dados, referências e opiniões de outros consumidores em rede.
Nessa busca o usuário muitas vezes gera ou circula diferentes informações e não atua
isolado, mas sim em pares e grupos com os que possui mais afinidade. O crowdsourcing, por
exemplo, são pessoas que se reúnem para procurar soluções colaborativas para determinada
finalidade, que pode ser social ou econômica.
Outros objetivos em rede podem ser a busca de informação, seja em um vídeo caseiro
no YouTube, nas análises dos blogs ou nas mensagens do Twitter. Essa procura por
comentários, avaliações ou resenhas atesta que as mídias sociais atuam como “formadoras de
opinião”:

As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar a
construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária. O
consumidor não absorve mais a propaganda de seu produto como antes. Hoje ele
verifica na Internet informações sobre seu produto e serviço antes de comprar e
busca essas informações nas experiências de outros consumidores com quem
mantém relação a partir das mídias sociais. (TORRES, 2009, p. 11).

Pela perspectiva de Torres (2009), se as mídias sociais funcionam como um endosso
podem ser validadoras do processo de consumo. Desse modo se observa que tipos de
comércios eletrônicos são implantados e quais são as estratégias das mídias sociais.
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3.1 O COMÉRCIO ELETRÔNICO E AS MÍDIAS SOCIAIS

Com a entrada da web, as informações são digitalizadas e estocadas em formatos de
bits, facilitando a aquisição e a venda de produtos e serviços em qualquer lugar e a qualquer
momento com o comércio eletrônico (e-commerce). Assim, surge uma nova economia e o
consumidor on-line.
O comércio eletrônico adapta o físico ao virtual, com uma prateleira on-line, lista de
desejos, carrinhos virtuais e várias ferramentas que tornam as compras mais fáceis e rápidas
de serem realizadas e entregues em casa. Esse tipo de negócio virtual é chamado de E-Tayler,
ou seja, um varejista eletrônico (FIORE, 2001, p. 10): o cliente não precisa sair de casa e pode
encomendar o produto, olhar opções de compra e customizar suas necessidades.
Um exemplo é o shopping eletrônico, como o www.submarino.com.br, que propicia
efetuar um negócio completamente on-line ou até por telefone (existe um número para
ligações) e acompanhar o pedido passo a passo, no sistema da loja, além de ser avisado da
entrega e de outras etapas por e-mail. As mercadorias tem uma descrição das propriedades e
há, ainda, a opção de ler avaliações dos usuários. Quando o usuário decide qual compra será
efetuada, no mesmo momento o sistema a reconhece e mostra outras opções de produtos
relacionados ao assunto ou objeto: “um e-business – se feito corretamente – pode coletar
informações suficientes sobre seus compradores para personalizar sua experiência de compras
fazendo-os retornar e mantendo-os como clientes” (FIORE, 2001, p. 36).
Nos leilões virtuais, os preços são estabelecidos on-line em verdadeiras “disputas”
pelas mercadorias. No ambiente, uma pessoa cadastrada pode vender ou comprar mercadorias
estabelecendo o preço. No sistema, é necessário um cadastro do usuário para poder dar os
lances. Inicialmente se estabelece um preço, normalmente muito abaixo do praticado pelo
mercado, e se fornece um tempo de duração dos lances, pois, assim, quem der o último lance
pode ser o vencedor da disputa. Geralmente, cada usuário tem direito a cinco lances gratuitos,
e, se quiser mais, deve pagar a empresa que realiza o leilão, de modo que o consumo nesse
tipo de site é constante e a cada clique. Um dos exemplos de leilão on-line é o
www.mukirana.com, trocadilho intencional como posicionamento para quem gosta de
economizar (AURELIO, 2010, p. 522). A possibilidade de pagar menos por um produto atrai
muitos consumidores, conforme afirma Fiore (2001, p. 154): “Um dos métodos mais bemsucedidos e mais imitados de determinação dinâmica de preço na rede atualmente são os
leilões on-line. Estes estão se tornando cada vez mais populares”.
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As livrarias digitais criam um verdadeiro catálogo on-line dividido por autor, título,
obra e assuntos. Nos sites são oferecidas obras brasileiras, publicações estrangeiras;
lançamentos, e-books e buscas refinadas que permitem procurar seção, categorias e
segmentos. Nelas, não é necessário o estoque imediato do produto: é possível reservar o livro
para uma posterior procura. Há um vasto acervo de obras em uma única livraria virtual, cujas
opções muitas vezes são muito maiores que aquelas disponíveis nos locais físicos:

As grandes livrarias na web têm um alcance muito maior que qualquer livraria
tradicional poderia ter. Enquanto a maior das tradicionais livrarias possui cerca de
250.000 títulos, e-tailers como Amazon oferecem mais de cinco milhões de livros e
estão localizados em mais de 25 milhões de PCs. (FIORE, 2001, p. 18).

Nos sites de compras coletivas, uma gama de opções se abre para a compra do novo e
até do não planejado, mas adquirido por impulso devido a propostas tentadoras para adquirir
produto ou serviço por um preço abaixo do mercado: são vários produtos em promoção. Os
sites também ajudam o mecanismo da profusão de mercadorias: são muitos produtos e
serviços expostos na página inicial, onde se pode realizar mais de um fechamento de negócio.
Nessa perspectiva, o desconto traz a ideia da economia como atrativo. O sistema também
multiplica as ofertas por meio de integração com as redes sociais para possibilitar que os
usuários possam conversar e, especialmente, compartilhar a “barganha”.
A lista de desejos (wish list) é outra forma de comércio: a pessoa cria o rol de produtos
que deseja e disponibiliza on-line para os amigos comprarem. Tal negócio adota um sistema
no qual a pessoa pode criar pedidos on-line, seja para eventos (casamentos, noivados, chá de
bebé) ou para presentes (aniversário). O “Vaquinha”13, site que incorporou esse método de
lista de desejo, é dividido em cinco passos: a pessoa tem de especificar o que quer (dinheiro,
mercadoria); avisar aos amigos em rede; acompanhar em detalhes as contribuições que recebe
e, por último, sacar o dinheiro ou usar o crédito para realizar seu desejo. Desse modo, a antiga
vaquinha feita entre amigos da vida real para rachar uma conta ou ajudar um amigo toma
outro destino no ciberespaço: pode ser criada por uma pessoa que pede determinado item de
consumo a conhecidos e desconhecidos on-line. No site existem os parceiros de negócios, ou
seja, outras lojas de comércio virtual estão integradas. Além disso, é possível ver quais foram
os últimos rateios realizados e quem contribuiu. Esse tipo de negócio virtual

13

Disponível em: www.vakinha.com.br.
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permite aos consumidores criar uma lista de produtos que eles querem e conduzir
amigos e familiares para o site, para ver a lista [...] criam uma lista de presentes ao
cliente para qualquer ocasião, e então oferecem uma relação de lojas nas quais o
cliente pode comprar o presente. (FIORE, 2001, p. 47).

Nesse sistema de comércio eletrônico há também aqueles que usam a fórmula do
comércio social, como os sites de comparação de preços, sistema de agendamento de serviços
e venda de produtos usados. O primeiro tipo adota um mecanismo digital, transformando-se
em buscadores de mercadoria: basta digitar o nome do produto ou serviço na busca e em um
clique abre uma página com preços, detalhes do produto, avaliações dos consumidores com
comentários e o ranking feito pelo total de avaliações, listando prós e contras com fotos e
vídeo. Assim, o sistema acaba virando um infomediário (FIORE, 2001, p. 34):

criam valor digital dos bits e bytes de informação na rede. Seu trabalho é tirar
informações de compradores, suas necessidades, preferências, critérios e perfis, bem
como informações sobre vendedores como estoques, produtos, serviços, termos e
condições, e fornecer novos serviços agregados para os compradores e vendedores.
Os infomediários manipulam informações para extrair o valor delas ao revendê-las,
reutilizá-las, ‘reembalá-las’ ou doá-las.

São alguns exemplos de infomediários Ebit14, Buscapé15 e Bondfaro16. Em todos os
mecanismos de busca, a avaliação de produtos é aberta para os usuários dos serviços, o que
ajuda na categorização de cada loja on-line, trazendo os valores de reputação e de qualidade
de cada empresa.
O segundo tipo contém opções de hotéis, restaurantes, viagens e outros serviços que
precisam de reserva do usuário. Nele é possível fazer um cruzamento de dados e encontrar,
por meio de uma busca, preços e condições da compra. Alguns exemplos são o Edestinos17 e
o Booking18, que fazem busca por hotéis de todo o mundo e apresentam as melhores ofertas.
Cada hotel é avaliado pelo próprio usuário, que diz quantas estrelas o serviço mereceu. Além
disso, podem ser feitas avaliações de todo o ambiente, localização, serviços e atendimentos do
local. A pontuação final do hotel é indicada em forma de índice de popularidade. Após ler os
comentários, ver as fotos dos quartos e do ambiente do hotel, a pessoa decide se fecha o
pacote ou não. Nesse sistema de agendamento são incluídas: a avaliação do produto-serviço
fornecida pelo comerciante, como também a opinião fornecida pela comunidade de
14

Disponível em: www.e-bit.com.br.
Disponível em: www.buscapé.com.br.
16
Disponível em: www.bondfaro.com.br.
17
Disponível em: www.edestinos.com.br.
18
Disponível em: www.booking.com.
15
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consumidores envolvidos na negociação. Esses comentários acabam gerando uma “nota” ao
serviço oferecido, podendo servir como um filtro, como aponta Fiore (2001, p. 46):

[...] o consumidor compara o conjunto de considerações com informações
específicas do comerciante [...] Isso inclui a avaliação dos próprios comerciantes –
preço, conveniência, disponibilidade, serviços, garantia [...]. Outras virão da
comunidade do consumidor.

O terceiro tipo, como o Mercado livre19, também agrega descrições e fotos dos itens, e,
diferentemente dos sites de serviços de agendamento, os itens propostos são colocados pelos
próprios usuários que querem vender uma mercadoria. Nesse caso, os clientes se tornam os
comerciantes e também são avaliados conforme o quesito reputação, agilidade da entrega do
produto e qualidade dos itens que colocam para vender.
Tapscott, Ticoll, Lowy (2001, p. 70) destacam outros negócios on-line, como as
mercearias digitais, que possibilitam comprar mantimentos sem precisar pegar filas de
supermercado. Nesse tipo de comércio há mudança na filosofia dos 4 Ps (Produto, Promoção,
Disposição e Preço), antes vista como uma estratégia empresarial e agora voltada ao cliente,
com o objetivo de implantar uma comunicação bidirecional, “promoções cruzadas” e
transações diretas: “Todos os consumidores estão ficando ávidos por tempo; cada vez mais
lhes faltam aquelas duas ou três horas por semana que as compras exigem. A proposta de
valor das compras de mantimentos on-line é a praticidade e o tempo”.
Outros negócios envolvem “estoque zero”, no qual empresas podem somente produzir
o produto após sua encomenda. Tal pedido é feito on-line e é customizado pelo próprio
cliente, como no caso da Dell e da Cisco. Alguns comércios envolvem corretores,
empréstimos, jogos e vídeos disponibilizados on-line. Os dois primeiros tipos de serviços
bancários podem ser mais ágeis e geralmente são feitos por empresas que possuem facilidade
de atuar na área (como a Merril Lynch). Nos jogos e vídeos, são desenvolvidas tecnologias
para comportar as versões on-line de jogos tradicionais e outros tipos de experiências, como a
interação, a simulação e a multimídia. Quanto mais avançado o programa se torna, maior o
número de participantes e adesões de planos pagos pelos jogos.
Ainda, existem negócios baseados nas comunidades sociais, como grupos ou fóruns de
discussão que misturam fatores importantes ao consumo, como: paixão, aderência e
aprendizado. As pessoas consomem adotando produtos ou filosofias para a vida das “culturas
de marca”, como a Harley Davidson, que tem uma comunidade com 450 mil membros
19
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espalhados pelo mundo (TAPSCOT; TICOLL; LOWY, 2001, p. 143), ou, ainda, criam um
software em Open Source (código aberto).
Primo (2011) aponta que as lojas na internet adotam um formato interativo para poder
multiplicar as ofertas das mercadorias. Ele explica que sites comerciais adotam sistemas para
utilizar os dados do comprador:

Trata-se da possibilidade de o consumidor inserir dados em uma loja virtual, de
acordo com as instruções apresentadas no site, e obter as informações solicitadas.
Por exemplo, na Amazon.com, ao digitar-se o nome do autor de um livro, o site
apresentará uma lista de livros correspondentes àquela busca. Outras vantagens da
‘interatividade’ em sites comerciais [...]: a capacidade do sistema apresentar
sugestões extras (por exemplo, a Amazon.com sugere outros livros que foram
comprados por clientes que também haviam adquirido o mesmo livro selecionado
pelo internauta); espaço para o cliente acrescentar suas próprias informações [...]
atualização instantânea de preços e sugestão automática de descontos. (PRIMO,
2011, p. 53).

Para o sistema funcionar e agregar dados do cliente para gerar futuras compras é
preciso reunir as informações dos usuários geradas por cadastro feito na loja virtual.
Qualman (2011) aponta que somente após o comércio eletrônico surgem as mídias
sociais e a possibilidade de construção de narrativas por parte do usuário, com ferramentas
que permitem: colaborar com conhecimento, compartilhar com pessoas em rede, contribuir
com sugestões, trocar experiências, divulgar informações, criar e recriar conteúdos, avaliar
serviços e produtos. Tais ações são possíveis nas mídias sociais pelo fato de as pessoas
usarem as redes para se aproximar e, principalmente, se comunicar, trocando ideias e
pensamentos livremente e a qualquer momento.
O volume de conversas no ciberespaço gera um grande boca a boca digital: são
debates de grupo, opiniões e declarações pessoais, bem como descrições de produtos e
serviços que envolvem não apenas as características destes, mas também outras informações
relativas à compra, seja reclamação, sugestão, elogios, indicações, avaliações e/ou resenhas,
como ressalta Qualman (2011, p. 71): “As mídias sociais permitem que consumidores se
expressem instantaneamente sobre o que gostam ou não, de produtos e serviços até a atuação
do governo”.
As ações das pessoas nas mídias sociais são percebidas de modo preventivo e
ostensivo. No primeiro tipo, comportamento preventivo, há a preocupação com o conteúdo a
ser compartilhado em rede, tais como fotos ou textos inapropriados. Esse cuidado é
necessário, pois, como a conversa é muito visível, pode gerar constrangimentos ou mesmo
punições como perda de emprego. O segundo tipo, o ostensivo, é o mais comum da rede:
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comportamento de ostentação, no qual o indivíduo se expõe perante os outros, compondo
diversos relatos da vida. Essas narrativas acabam multiplicando-se, pois há comentários e
compartilhamentos de amigos e família em rede. Tal fato constitui o boca a boca digital.
Observa-se que Facebook, Twitter, YouTube e blogs são mídias sociais por abrigarem
interações de pessoas em rede. Algumas características dessas mídias são unir pessoas em
conexões de rede por: conversas abertas, conteúdos que podem ser divididos em pedaços
menores e próximos, compartilhamentos diários, inúmeras sugestões, envolvimento de
pessoas (engajamento), mensagens breves, conectividade constante, funcionalidade das
ferramentas que permitem emitir opiniões ou mesmo de aplicativos que auxiliam na questão
da representatividade do ator.
Dentre essas características destacam-se dois pontos: primeiro, o engajamento –
quando as pessoas estão envolvidas trocam dados e geram informações; depois as conversas,
que se tornam públicas e visíveis, isto é, ficam disponíveis em rede e podem ser retomadas e
propagadas com facilidade em diversas plataformas. O segundo ponto relaciona-se
diretamente com o primeiro: quanto maior o engajamento, mais conversas são produzidas e o
boca a boca digital gera volume de dados.
Qualman (2011) acredita que, ao invés do consumidor perder horas em uma busca na
internet para saber mais sobre um produto, é mais fácil entrar em uma mídia social e checar as
opiniões dos amigos em rede ou mesmo entrar em contato direto com a empresa. Essa “busca
social” pode gerar um catálogo de informações diversas geradas por usuários.
Nesse processo, a potencialização de um comércio social acontece em redes sociais em
que os laços dos grupos são maiores, pois a indicação de um produto ou serviço é mais
confiável dependendo da procedência: pessoa reconhecida na rede pessoal e que tenha as
mesmas preferências. A lógica do comércio social é baseada na questão da credibilidade e da
reputação da pessoa on-line. Da perspectiva das redes sociais, quanto maior a conexão entre
os agrupamentos, maior a chance de se estabelecer o consumo.
Como o comércio social é feito por pessoas, existe a representação individual de cada
um, definida pelas postagens diárias. O ator em rede é caracterizado, desse modo, por sua
participação: quanto mais ele publica e colabora, maior é a sua credibilidade. A ampliação das
vozes na internet começa com uma publicação confiável, replicada por muitos outros
usuários. O resultado disso é um grande volume de conversas, que obriga o mercado a usar as
mesmas mídias sociais para promover produtos e serviços. Um exemplo é a campanha da
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Ford, que emprestou cem carros Fiesta para formadores de opinião da área digital durante seis
meses, dando liberdade para que eles expressassem opiniões nas mídias sociais:

Podemos observar como esse jogo funciona analisando a campanha da Ford The
Fiesta Movement em que foras dados cem carros Fiestas para formadores de opinião
digitais durante seis meses, o que proporcionou resultados excelentes. Nós os
deixamos fazer o que fazem normalmente: enviar uma mensagem pelo Twitter, blog,
postagens de vídeos, fotos e contar para todos sobre suas experiências. A montadora
deixou esse conteúdo fluir para seu site em tempo real, sem filtros nem censura. Os
resultados? Mais de sete milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube, 750
mil nas fotos em seu FlickR, mais de 125 mil levantaram as mãos no
Fiestamovement.com, 11 mil encomendas de veículos e uma taxa de participação de
60%, igual a de carros no mercado há dois ou três anos. Tudo isso por meio das
mídias sociais. (QUALMAN, 2011, p. 11).

Observa-se, por esses resultados, como a conversa e a participação dos usuários em
rede se tornam uma “moeda”. O boca a boca gera um valor que pode ser convertido em
retorno financeiro, por isso existem cada vez mais ações de empresas nas mídias sociais, elas
querem impulsionar essas vozes em benefício próprio.
Pelo aspecto social, as pessoas também procuram opiniões em rede, mas adotam um
filtro para escolher as mensagens que advém de conhecidos ou de pessoas que tem a mesma
preferência. Ao manter os relatos diários em cada mídia, vão contando histórias e marcando
suas vidas em um diário digital, como uma “tatuagem social”, resultado da identidade
construída on-line.
No aspecto do comércio, existem empresas que investem nas mídias sociais para obter
retorno financeiro por meio de conversas, criando páginas específicas no Facebook, blogs,
YouTube, Twitter, construção de comunidades e implantação de aplicativos aliados com
mídias sociais. Com essa ação, conseguem uma aproximação com o consumidor e, ao mesmo
tempo, podem utilizar o comportamento ostensivo dos usuários para monitorar ações e usar as
informações para criar ações estratégicas de marketing (EVANS; MCKEE, 2010, p. 84-99).
Empresas acabam transformando as mídias sociais em canais de receita: montam pequenos
negócios, arrecadam dinheiro e doações, multiplicam a divulgação da marca (por meio de
virais) e realizam transações comerciais (QUALMAN, 2011, p. 51-53).
Nessa perspectiva, o TripAdvisor atua com uma mídia social, por permitir que os
consumidores analisem os serviços que usam, seja pelas avaliações de serviços no site, na
discussão dos fóruns ou de atividades no Facebook. Ao reunir diversas pessoas com interesses
em comum, o site tem uma conversa atualizada diariamente que pode ser reconhecida e
facilmente propagada em rede. Nas informações geradas pelos usuários há relatos de
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itinerários de viagens, hotéis e restaurantes. Assim, ao saber detalhes dos serviços oferecidos
pode haver uma “paz de espírito” ao comprar determinado pacote de viagem, como ressalta
Qualman (2011, p. 117): “A TripAdvisor está entregando valor ao usuário oferecendo uma
ferramenta em que ele pode rastrear lugares que visitou e comentar e marcar lugares para
onde quer ir”.
De acordo com Evans e McKee (2010), o comércio social inverte o processo de venda,
antes gerado pelo mercado, para ser formado pelo comportamento dos consumidores on-line.
A estratégia empresarial é, então, reestruturar o negócio com foco na conversa do cliente. Para
isso é necessário criar ações que possam conquistar e agradar o consumidor:

Social business includes product design, pricing, options, customer service,
warranty, and the renewal/re-subscription process and more. All told, social
business is an organization-wide look at the interactions and dependencies between
customers and businesses connected by information-rich and very much
discoverable conversations.20 (EVANS; MCKEE, 2010, p. 13).

O estudo de implantação dessas redes deve incluir conteúdos informais e “objetos
sociais”. Os “objetos sociais” são assim chamados porque ajudam na interação de usuário
com usuário, usuário com empresa, empresa com empresa ou empresa com usuário. São
usados para conversar e socializar e estão presentes em posts, fotos, vídeos, celulares e
linguagens de programação. Eles estão também no uso de aplicativos individuais (cuidados
pessoais de saúde, bem-estar e outros) ou então coletivos (com modos de colaborar ou
competir em grupo). O mecanismo de busca que se utiliza do comércio social pela otimização
de busca (SEO – Search Engine Optimization) e pela adoção das tecnologias móveis e de
geolocalização é amplamente utilizado para promover os negócios pela demarcação do lugar
em que o consumidor se encontra (o check-in), gerando uma fala sobre a marca, serviço ou
produto com o cliente em movimento.
Entre os objetos sociais mais discretos podem ser citados os botões como “enviar para
o amigo” ou “compartilhar”, bem como a opção do usuário acrescentar ou classificar
informações pelas tags (etiquetas). Os “objetos sociais maiores”, no entanto, são considerados
os mais importantes. São baseados no contexto do que atrai o compartilhamento das coisas e
que, portanto, atraem o engajamento do usuário. Podem ser encontrados na construção de
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Tradução da autora: O comércio social inclui design do produto, preço, opções, serviço ao cliente, garantias e
renovação dos processos de assinaturas e muito mais. Dito isso, o comércio social é uma organização vista
amplamente nas interações e dependências entre clientes e negócios conectados por informação rica e nas
diversas conversas que podem ser encontradas.
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perfis e comunidades de marcas; na elaboração de comunidades de fãs; em fóruns virtuais; em
contatos diretos de mensagens curtas do Twitter ou nos posts dos blogs. Por eles as empresas
podem construir uma presença on-line:

People look to spend time with others [...], talking about the things in which they
have a shared, common interest or purpose as an enrichment of their own existence.
Your challenge is to connect those interests to the things you provide through your
business or organization that facilitate their pursuit: Getting this right essentially
ensures that the conversations which follow will help you grow your business over
the long term.21 (EVANS; MCKEE, 2010, p. 258).

Observa-se que a presença on-line é baseada em ambiente colaborativo, pela
elaboração de serviços que permitam que os usuários se expressem. Pode-se estimular a
conversa do cliente pela troca de experiências, diversão e informação.

3.2 O NEOCONSUMIDOR E OS HÁBITOS DE CONSUMO NA INTERNET

O Dossiê do Consumidor 3.0 (HSM MANAGAMENT, 2010) mostra a figura do
“neoconsumidor”, um consumidor que mudou o comportamento devido a tecnologias digitais
como internet e celular. De acordo com a reportagem de 2010, ele era responsável por 3 a 5 %
das vendas do varejo brasileiro e seu comportamento explica a ascensão das mídias sociais:
ele procura plataformas digitais que tenham conteúdo colaborativo e possam oferecer
experiências de compras em várias comunidades virtuais. Nesse aspecto, a “moeda social” são
os compartilhamentos e os comentários, já citados anteriormente por Qualman (2011).
Para entender melhor esse comportamento foi realizada uma pesquisa com onze países
(inclusive o Brasil), resultando em perfis divididos em três grupos (HSM, 2010, p. 93):
neotradicionais – mulheres na maioria entre 45-65 anos, que utilizam a internet para comparar
preços e preferem ir às lojas físicas; neoecléticos – na faixa etária de 35-44 anos, com média
escolaridade e que gostam de lojas físicas que tenham presença on-line; neovanguarda – na
maioria homens com faixa etária entre 35-44 anos, com mais escolaridade e que preferem
comprar on-line.

21

Tradução da autora: As pessoas esperam passar um tempo com as outras como elas mesmas, falando sobre as
coisas que elas tenham a compartilhar, interesses em comum ou com um propósito de enriquecer sua própria
existência. Seu desafio é conectar esses interesses com as coisas que você provê em seu negócio ou organização
que possam facilitar esse propósito: Fazer isso direito assegura essencialmente que as conversas que se seguirão
o ajudarão a incrementar seu negócio ao longo do tempo.
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De acordo com a reportagem, o consumidor evoluiu, sendo hoje considerado 3.0 por
ser multicanal e digital. Nesse aspecto, usa a internet para

permitir comparações, análises e aprofundamento de informações sobre
características, preços e condições, serviços, garantias, formas de uso e tudo o mais
que possa influenciar a decisão de compra. É seu hábito buscar informações,
comparar e criticar, e há mais racionalidade em seu processo decisório, mesmo em
condições de compras mais emocionais no processo de decisão. (HSM, 2010, p. 94).

Para levantar hábitos de internet, foram observados os resultados de pesquisas
secundárias, como: Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 (SECOM); WebShoppers 2014
(comércio eletrônico); ComScore 2014 (comércio on-line e publicidade on-line) e Index
Social 2014, um panorama mais recente sobre a presença das marcas.

a) Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 (SECOM)

A pesquisa foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República (SECOM) e realizada entre os dias 12 de outubro e 6 de novembro de 2013, com
duzentos pesquisadores, que fizeram 75 perguntas a 18.312 brasileiros em 848 municípios. O
objetivo foi avaliar somente o consumo de internet e o comportamento do internauta
brasileiro. Foram destacados os seguintes dados: 77% dos entrevistados com menos de 25
anos acessam a internet pelo menos uma vez por semana. Esse percentual cai para 3%, entre
as pessoas com mais de 65 anos. Percebe-se que a renda familiar foi o elemento que definiu o
local de acesso da internet: a família que possui acima de cinco salários mínimos acessa em
casa (78%), já quem tem até um salário mínimo (16%) acessa no domicílio. O uso diário de
internet de segunda a sexta-feira se dá maiormente nas seguintes faixas etárias: 16-25 anos,
com quatro horas e dezesseis minutos por dia; de 26-35, três horas e trinta e quatro minutos; e
de 36-45, três horas e quatorze minutos. Os sites mais acessados de segunda a sexta-feira são:
1) Facebook; 2) Globo.com; 3) Yahoo; e 4) You Tube; os sites mais acessados nos fins de
semana são: 1) Facebook; 2) Globo.com; 3) You Tube; 4) G1. Por fim, os sites em que se
buscam informação são: 1) Facebook; 2) Globo; 3) G1; e 4) UOL.
Percebe-se que o Facebook é o site mais acessado a qualquer dia e também em busca
de informação:
destacar o peso que as redes sociais – em especial o Facebook – têm nos hábitos de
uso da internet no Brasil: 68,5% das citações referentes ao período de 2ª a 6ª e
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70,8% das citações referentes aos finais de semana apontam as redes sociais como
os sites mais acessados pelos entrevistados. (SECOM, 2014, p. 48).

Já o YouTube também é uma das mais acessadas durante a semana e no fim de
semana. Desse modo, mostra-se um uso mais intenso das mídias sociais pelos brasileiros.
Os meios de acesso à internet mostram a nova realidade do uso dos celulares e tablets:
“Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados (84%) acessa a internet via
computador, seguido pelo celular (com 40%). Há ainda uma pequena parcela (8%) dos
pesquisados que utiliza tablets para acessar a rede de computadores” (SECOM, 2014, p. 49).

b) Webshoppers (2014): relatório sobre comércio eletrônico brasileiro

A 30ª edição do relatório WebShoppers (2014) apresenta outros dados em relação ao
comércio eletrônico brasileiro e ao comportamento de compras. A pesquisa, realizada em 21
mil lojas virtuais e pelo painel de consumidores mostra uma evolução do comércio eletrônico,
com crescimento de 26% no setor, alcançando um faturamento de R$ 16,06 bilhões no
primeiro semestre de 2014. Nos primeiros seis meses do ano, o e-commerce ganhou 5,06
milhões de novos consumidores que realizaram compras on-line pela primeira vez.
Nesse tipo de comércio, a venda de celulares e tablets (m-commerce) apresentou
aumento de 3,8% (junho/2013) para 7% (junho/2014), o que representou um crescimento de
84% em um ano. O faturamento das transações realizadas por dispositivos móveis mais que
dobrou, tendo sido, em 2014, de R$ 1,13 bilhão diante dos R$ 560 milhões de 2013. Dessas
compras, 60% são oriundas de tablets, enquanto os 40% restantes são de smartphones.

c) ComScore: Publicidade e comércio on-line

Pesquisa da ComScore (chamada de Digital Future), divulgada em 2014, mostra que
os brasileiros gastam vinte e sete horas por mês nos computadores. Entre o público, a
audiência apresenta um público jovem, com 18% dos usuários com idades entre 18-24 anos e
30% entre 25-34.
O comércio on-line apresenta um contínuo crescimento, como o varejo (um exemplo é
o Mercado Livre), que teve aumento de 9% de visualizações, alcançando catorze milhões de
visitantes.
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A publicidade on-line também expandiu, com mais de 789 bilhões de impressões de
anúncios durante 2012. Os portais e as redes sociais são os dois locais que mais atraem
anúncios, com 45% do mercado.
Os brasileiros estão cada vez acessando mais a internet, passando 36% do seu tempo
em redes sociais. O uso das redes ocorre maiormente no Facebook, com a fatia de 97,8%, e os
restantes são: Linkedin (0,2%), Twitter (0,7%) e Tumblr (0,6%).
De acordo com a pesquisa, o aumento de fãs nas redes foi de 148% (incluindo
Facebook, Instagram e Twitter) entre os meses de janeiro de 2013 a abril de 2014. O alcance
dos blogs chegou a 77,5% no Brasil, tornando-se o segundo país a consumir mais os diários
particulares, só sendo ultrapassado pelo Japão, com 78,4%; em terceiro lugar vem Taiwan,
com 77,2%.
Além disto, os índices de “compartilhamento de conteúdo” são maiores do que a
média global: “Os três maiores posts brasileiros do Facebook em 2013, por exemplo, tiveram
combinados 2,5 milhões de ações de usuários – 71% delas foram compartilhamentos. Um
deles foi [...] da página oficial do site de compras bomnegócio.com, com 443 mil
compartilhamentos, contra 399 mil curtidas.” (CANALTECH, 2014).

d) Index Social

Pesquisa da IndexSocial, realizada em fevereiro de 2014, mostra que a interação entre
usuário-marca é grande: Somente no mês de fevereiro as marcas tiveram 726 milhões de
conexões, sendo mais da metade delas oriunda do Facebook. O site possui 64 milhões de
marcas e tem 97% de audiência, enquanto o Twitter teve um aumento de 310 mil seguidores
no mês de fevereiro e o Youtube obteve 64 mil assinantes no mesmo período.
A pesquisa ainda mostra o share de engajamento entre consumidores e marcas, com as
empresas “Top 10” (as dez marcas com mais fãs) de fevereiro de 2014: Brahma Futebol (48%
de todas as interações com marcas), Garoto (2º lugar com 5%), Loja Melissa (3º), Skol (4º),
Samsung Mobile Brasil (5º), Subway (6º), Mary Kay (7º), Lacta (8º), Red Bull Brasil (9º) e
Arezzo (10º).
Essa listagem de Top 10 costuma mudar mensalmente conforme os gostos dos
usuários (INDEXSOCIAL, 2014).
As pesquisas fornecem o seguinte panorama: uso de mídias sociais, especificamente o
Facebook (citado na Pesquisa Brasileira de Mídia – SECOM, ComSore e Index Social), uso
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de celulares e tablets para acessar a internet ou para realizar comércio eletrônico (SECOM e
Webshoppers) e implantação de comércio eletrônico e publicidade (Webshoppers e
ComScore).
O crescimento do Facebook, apontado na Pesquisa Brasileira de Mídia (SECOM) e da
ComScore (2014), pode ser explicado pelos conceitos de Miller (2011), que comenta sobre os
atrativos do site: reúne histórias por meio de relatos pessoais; conecta pessoas de vários
continentes e pontos do mundo; facilita amizades (até com desconhecidos – que não fazem
parte da sua história – mas que começam também a trocar mensagens e comentar seus posts);
facilita a projeção do ‘self” e da representação individual por meio do avatar; expõe
diferentes narrativas e realidades; promove novas formas de convivência homogênea e
heterogênea (pelas comunidades virtuais), cria memórias do passado e do presente e torna o
privado público, por meio de fotos e textos.
Essas características transformam o Facebook em um instrumento de visibilidade e de
testemunho público e, principalmente, em um local para realizar as interações:

Facebook should be the place for entertainment and games while simultananeously
the centre of their social lives. They want better integration of webcams and
organizational tools. The expression used locally is that Facebook should became a
'one-stop shop'. This extens a point made earlier about corporations. Time and time
again, users welcomed the likes of Microsoft, Apple and Google [...] the products of
such companies allowed users to do things more effectively and more stlyish than
before to comunicate without having incompatible formats. (MILLER, 2011, p.
202).22

O aumento do consumo de dispositivos móveis apontado na pesquisa WebShoppers
(2014) é explicado pelos pressupostos de Rocha e Pereira (2012), por meio da “tribo dos
plugados” (pessoas tecnológicas) que procuram novas experiências. O uso de celular e de
qualquer outro gadget é, nesse caso, um atrativo especialmente àqueles que procuram
informação e divertimento:
Gadgets são “brinquedos tecnológicos [...] ou ainda equipamentos portáteis e
quotidianos”. Os seus gadgets tornam-os poderosos, ilimitados e divertidos. Se
podemos vê-los como ‘brinquedos eletrônicos’ para os adultos e para os seus filhos,
estes equipamentos tornam-se verdadeiras marcas de identidade, já que percebem
exatamente o universo adolescente e jovem. (ROCHA; PEREIRA, 2012, p. 81-82).
22

Tradução da autora: O Facebook deve ser um local para entretenimento e jogos e, simultaneamente, o centro
de suas vidas sociais. Eles querem uma melhor integração de webcams e instrumentos organizacionais. A
expressão usada localmente é que o Facebook deve se tornar um ‘pare-compre’. Isso se estende ao ponto anterior
sobre as empresas. De tempos em tempos, usuários dão as boas-vindas aos gostos da Microsoft, Apple e Google
[...] os produtos de tais companhias permitem usuários a fazerem coisas mais efetiva e estilosamente do que
antes para comunicar sem ter formatos incompatíveis).
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Os “brinquedos eletrônicos” permitem falar com amigos, ouvir músicas, assistir vídeos
e utilizar jogos, e se tornam um pouco “extensão do homem” (MCLUHAN, 2007, p. 81 apud
ROCHA; PEREIRA, 2012).
A pesquisa da Index Social sobre as interações com marcas mostra o consumo como
um “sistema simbólico”, no qual fãs da marca conseguem gerar valores coletivos. De acordo
com Rocha e Pereira (2012), os hábitos de consumo podem realizar uma leitura de gostos e
valores. Nesse sentido, o comportamento de comunidades de fãs ou de marcas aproximam
pessoas com os mesmos interesses e geram sentimentos de pertencimento.

3.3 O PODER CONFERIDO AO USUÁRIO

O empoderamento do consumidor é visto como uma evolução do mercado e a
autonomia de ação é também conferida aos consumidores. Nesse sentido, há um valor
coletivo construído em rede a partir da conversa. Nesse bate-papo digital há informação sobre
vários produtos, que podem ser acessadas a qualquer momento: “Os consumidores de hoje são
bem informados e podem facilmente comprar várias ofertas de produtos semelhantes. O valor
do produto é definido pelo cliente” (KOTLER, 2010, p. 4).
A tecnologia da informação permitiu, em 2000, a troca de informações sem fronteiras,
por países e pessoas ao redor do mundo, resultando, assim, em uma “economia interligada”,
conectando indivíduos, grupos e empresas. Os avanços da inovação tecnológica promoveram
e democratizaram o acesso à informação, bem como a propagação dela por meio de opiniões
públicas e por vários tipos de participação, para as quais os consumidores contribuíram na
criação de valor, marcado com o surgimento da figura do “prosumidor”, isto é, aqueles que
criam e consomem todo tipo de informação de forma ativa.
Como alguns usuários reconhecem que nem toda informação é correta, eles procuram
o boca a boca sobre produtos, marcas e serviços, pois acreditam mais na autenticidade das
pessoas comuns do que na divulgação das empresas. Quando esses usuários encontram
comunidades com propostas admiráveis tornam-se “evangelistas ideais”. Desse modo, a
tecnologia promove uma “comunização”, quando conecta consumidores com outros
consumidores. Nesse sentido, as empresas devem saber auxiliar os usuários a poderem se
comunicar e trocar informações. Na Amazon.com, por exemplo, é possível rastrear o que os
leitores escrevem sobre livros; em contrapartida, no Ebay, pode-se observar a classificação de
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compradores e vendedores por meio dos comentários. Essas ferramentas utilizadas por
empresas estimulam a conversa do consumidor e atraem mais clientes, pois “O boca a boca
positivo é uma recomendação feita por consumidores encantados” (KOTLER, 2010, p. 72).
Nesse sentido, as empresas devem auxiliar o usuário a se comunicar e a trocar
informações, utilizando-se da tecnologia de peering e do “prosumidor”. O peering é a
tecnologia que permitiu a comunicação ponto a ponto. Quando o usuário se utiliza dessa
facilidade para se comunicar com outros usuários ou com empresas ele começa a praticar uma
cultura colaborativa, da qual ele não é mais um usuário passivo, e sim ativo.
De acordo com Tapscott e Williams (2007, p. 93), o peering funciona com três
condições: 1- o objeto da produção é informação ou cultura; 2- as tarefas podem ser
fragmentadas em pedaços pequenos, 3- os custos devem ser baixos. Por tais características
observam-se que as redes são os melhores locais para praticar as três condições.
Nas redes, o consumidor pode assumir o duplo papel de criador e comprador de
produtos. Os “prosumers” são, assim, consumidores ativos, que podem se reunir em
comunidades para coordenar grupos, criar e modificar conteúdos, gerenciar ações,
impulsionar experimentações e impactar diferentes envolvimentos.
Empresas que querem gerar o engajamento desses “prosumers” utilizam as
plataformas de comércio com o modelo de participação, devido à implantação de
comunidades nos sites, como no caso de Apple, Ebay, Amazon e Lego. Algumas dessas
empresas criam, ainda, sistemas que permitem outros tipos de envolvimentos do cliente, como
ferramentas para criação de produtos e aplicativos.
Na Lego, a empresa oferece para o cliente um programa em que ele pode desenvolver
as próprias peças. O Mindstorm.lego é uma aproximação da empresa com os clientes,
estimulando-os a participar:

Hoje a Lego usa o site mindstorms.lego.com para estimular experimentações com
seu software. O site oferece um kit gratuito de desenvolvimento de software que
pode ser baixado; os clientes da Lego, por sua vez, usam o site para divulgar
descrições de suas criações Mindstorms – assim como o código e as instruções de
programação do software e as peças Lego necessárias para construí-las.
(TAPSCOTT; WILLIAMS, 2007, p. 164).

Um movimento contra o sistema aberto de participação pode gerar uma atuação em
massa contra uma marca, como no caso do Ipod, que implantou um código fechado. Usuários
insatisfeitos criaram um fórum e nele geraram o programa Podzilla, quebrando o sistema e
permitindo qualquer programa.
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Os “prosumers” acabam sendo responsáveis pela propagação das mensagens para
outras pessoas e podem, indiretamente, contagiar o comportamento das multidões na hora da
compra.
De acordo com Shirky (2012), as ferramentas sociais permitiram que muitas pessoas
se conectassem em rede e compartilhassem pensamentos, reunindo fofocas e assuntos triviais,
alavancando o potencial de cada ser criador de conteúdo e permitindo que publicassem
gratuitamente, difundissem informações velozmente e criassem grupos coletivos. Diante de
tanta facilidade, amadores puderam realizar ações antes possíveis só por profissionais e se
juntar a outros amadores para criarem grupos colaborativos.
Inauguram-se comunidades de práticas nas quais membros se reúnem em grupos para
criar conteúdo relevante:

Toda página da internet é uma comunidade latente. Cada uma delas obtém a atenção
de pessoas interessadas em seu conteúdo, e estas podem estar interessadas em
conversar uma com as outras também. Em quase todos os casos, a comunidade
permanecerá latente, seja porque os laços potenciais são muito fracos [...] seja
porque as pessoas que visitam a página estão separadas por um hiato de tempo
grande demais, e assim por diante. (SHIRKY, 2012, p. 89).

Materiais elaborados por grupos de amadores ficam disponíveis em grupos criados no
Yahoo ou em listas de discussão são passíveis de serem consultados em compartilhamentos e
comentários. Os reflexos desses ambientes colaborativos vão desde a cobertura de um golpe
político até a criação de álbuns de fotos de um evento ou de uma mobilização social em torno
de uma causa.
Assim, quando um bando de amadores se reúne pode se tornar um “veículo de
comunicação” e agregação. Nesse processo existem colaboradores ativos e ocasionais, mas
nenhum deles é pago e eles são atraídos, na maioria das vezes, pela liberdade de ação. Shirky
(2012) admite, no entanto, que, apesar de as colaborações na internet serem poucas
numericamente, conseguem gerar resultados. Ele cita como exemplo o Wikipedia, onde
amadores reúnem conhecimentos na enciclopédia on-line, e que, apesar da plataforma
registrar erros, existem sempre correções e ajustes dos colaboradores. Sob essa ótica, o
trabalho colaborativo, o compartilhamento e a ação coletiva geralmente são verificados pelo
grupo para chegar ao caminho certo.
O valor criado pelo grupo ou por colaboradores é essencial para se atingir um objetivo.
A criação do Ebay, por exemplo, inicialmente deu errado, mas depois que o site agregou o
sistema de reputação do comprador e vendedor conseguiu obter sucesso. Fãs da Buffy
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mantiveram um fórum da série mesmo após ela ter acabado devido ao valor criado dentro
dessa comunidade.
Sistemas que utilizaram códigos para barrar cópia de conteúdo, acrescentando um
código digital em DVDs, geraram revolta em usuários, como no caso do Digg, um site de
notícias editado por usuários (SHIRKY, 2012, p. 245). Na internet, esses comportamentos
mostram que a sabedoria das multidões pode gerar diferentes valores.
Para Surowiecki (2006), há quatro condições básicas para as massas sábias:
diversidade de opinião, independência, descentralização e agregação. De acordo com o autor,
a reunião de um grupo heterogêneo que trabalha em prol de algum tema pode reunir muitas
opiniões e produzir informações diversas, resultando em uma inteligência coletiva e gerando
diversos tipos de conhecimento. Esse tipo de grupo possui tal “diversidade cognitiva” que
pode acumular conhecimentos e ter mais êxito nos objetivos. A média de previsões e
estimativas é grande. Por isso, mesmo tendo alguma falha na comunicação (como um erro),
há muita informação.
Nesse tipo de grupo, a discussão pode ter pluralidade e uma visão mais abrangente das
questões tratadas, criando valores para todo o grupo, como no caso do sistema de computação
Linux.
Já o comportamento “instinto de rebanho” – quando um indivíduo segue o que a
maioria do grupo está fazendo – é visto, muitas vezes, como o mais seguro e retira a incerteza
de determinadas ações, pois é baseado na premissa de que se grande parte das pessoas está
fazendo é porque é uma solução já testada. Visto como um comportamento racional, utiliza
muito da imitação (ao copiar o movimento dos outros):

Bem utilizada, a imitação é uma ferramenta poderosa para a rápida disseminação de
boas ideias – sejam elas na cultura, nos negócios, nos esportes ou na arte de comer
trigo. Na melhor das hipóteses, você pode vê-la como uma forma de acelerar o
processo evolucionário – a comunidade pode se tornar mais adaptada.
(SUROWIECKI, 2006, p. 89).

No processo de aprendizado social, muito do que se aprende é em grupo. A imitação
gera cascatas de informação. Nessas cascatas é comum um indivíduo, apesar de ser
independente, seguir pessoas influentes com habilidades especiais ou que ocupam alguma
posição específica no círculo social das pessoas.
Explica-se, assim, porque as pessoas preferem procurar opiniões de especialistas do
que as de um grupo heterogêneo. Esse fenômeno do instinto de rebanho também explica a
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questão da “prova social”, no qual há polarização do grupo trabalhando em conjunto para
chegar a uma resposta certa.

3.4 A LEGITIMAÇÃO NA INTERNET E A VALIDAÇÃO SOCIAL

Segundo Adolpho (2011), a entrada da Web 2.0 trouxe uma economia digital que
mudou o posicionamento do mercado em relação ao consumidor, incorporando as mídias
sociais para estabelecer um relacionamento direto com os clientes, gerar conversas com as
marcas e obter um reconhecimento para a empresa.
Como o Twitter, os blogs, o Facebook e o Youtube geram muita conversa e opiniões
em rede, conferem enorme volume de dados sobre marcas e empresas. O consumidor pode se
unir para conseguir descontos coletivos, destruir a imagem de uma empresa por meio de sites
específicos e comprar um produto pelas indicações de outros amigos em rede.
O boca a boca digital converte, assim, informação em valores, transformando a
“economia átomos” (de bens físicos) em “bits” (de dados), por textos, vídeos, áudios e
imagens postadas constantemente por usuários. Nessa fase, o homem passa a ser “cíbrido”,
quando usa de tecnologias (como computadores, celulares e tablets) para “registrar” dados e
percepções da vida e do mundo.
Sob esse aspecto, consumidores interagem por meio dessas tecnologias, conversando
com marcas e, ao mesmo tempo, criando registros de experiências e guardando memórias.
Para o mercado, esse “cibridismo” aponta novas direções de negócios, como: pagamentos por
celular (m-payment), o ponto de venda (PDV) saindo do local físico para aparelhos fixos e
móveis (computador, tablet e smartphones), a implantação de mashups (mistura de
tecnologias), o uso do comércio social como um e-commerce e, consequentemente, as ações
que promovem o “relacionamento direto” com os consumidores.

Depois do advento e da disseminação da internet, as interações de uma marca com
seus consumidores ampliaram-se em demasia. A interação com a empresa passou a
correr durante vinte quatro horas e sem controle. Os pontos de contato com sua
marca agora são o celular, o Facebook, o Twitter, o tablet e tantos outros meios que
ficaria impossível listá-los. (ADOLPHO, 2011, p. 79).

O reposicionamento do mercado ocorre, desse modo, em função das interações sociais
que acontecem em rede, cujo o objetivo principal é atrair o novo consumidor, muito mais
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ativo do que anteriormente, utilizando-se de “iscas digitais”, como mapas e reservas on-line
ou uma área em que se possa checar informações do estabelecimento.
Sabendo que os consumidores perdem tempo no processo de observação, seleção e
filtragem de informações, as empresas precisam minimizar o trabalho deles, por meio do
“reducionismo”, de modo a diminuir dados acumulados e facilitar o processo de escolha. As
características da criação de um “negócio digital” mostram que o comércio social na web
deve ser criado em três “Cs”: comércio, conteúdo e comunidade.
O comércio deve ser baseado no fato de que a Web 2.0 possibilitou que consumidores
realizassem testemunhos diversos e, por isso, devem adotar o comércio social para gerar um
relacionamento direto entre cliente e empresa, utilizando as redes sociais. O segundo fator é o
conteúdo, que adquire papel fundamental na geração de valores de uma marca. Muitas
empresas entenderam que podem criar comunidades nos próprios sites, de modo a estimular o
boca a boca:

Atualmente as pessoas acreditam muito mais nas opiniões de outras pessoas iguais a
ela do que nas das empresas. Acreditam naquelas opiniões de consumidores que
blogam e twittam suas opiniões. Alavancar-se no grau de atividade do consumidor,
nesse caso, é gerar o que chamo de comunicação viral. (ADOLPHO, 2011, p. 170).

Observando que a comunidade assume um ponto de encontro virtual de consumidores,
nota-se que ela pode produzir “colas sociais”, ou seja, meios de o consumidor conseguir
interagir e gerar “testemunhos” diversos.
Um meio de criar uma comunidade é congregar pessoas com interesse em comum,
facilitando e promovendo: conhecimentos compartilhados; conversas de consumidores para
consumidores, mas também de consumidores para empresas e de empresa para consumidores;
informações direcionadas sobre um assunto específico; ferramentas de criação para que o
usuário seja um “prosumer”; viabilização da colaboração em conjunto para promover
“encontrabilidade” (ser achado e referenciado).
Percebe-se que uma comunidade pode propagar diversos “estilos de vida” e modelos
de identidade partilhados no grupo. Essa aproximação de um consumidor com outro pelas
conexões em rede se chamam clusterizações, ou seja, a formação de grupos distintos em redes
por meio de pertencimentos. Sites como Apple, Lego, Harley-Davidson e Camiseteria se
utilizam do conteúdo gerado pelo consumidor nas comunidades para gerar vendas e criar
clusterizações.
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O resultado é que a comunidade se torna o local adequado para a validação de uma
compra por meio da “prova social” (ADOLPHO, 2011, p. 750). Quando o consumidor
compra porque está seguindo o caminho de uma comunidade entende que o fez porque o site
está sendo endossado e possui uma validação social. Essa união entre comunidade, comércio e
conteúdo é fundamental para prosperar na internet:

Comunidade (redes sociais falando das histórias) da sua marca e promovendo seu
conteúdo, conteúdo (em mídias sociais) e comércio (o básico vitrine e carrinho de
compras a que a maioria das lojas se limite) constituem uma fórmula imbatível para
vender na internet. (ADOLPHO, 2011, p. 749).

Essa estratégia de vendas é utilizada nos exemplos de marcas e empresas citadas ao
longo da pesquisa, como: Survivor, Lego, Amazon, Ebay e tantas outras que se baseiam nessa
soma dos três Cs. O modelo participativo que inclui o usuário na comunidade de negócios
estimula o engajamento e impulsiona as interações. Os usuários se sentem pertencentes a tal
comunidade e começam a agir conforme o coletivo, seguindo determinados valores préconcebidos, validando ou não uma compra.
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4 REDES SOCIAIS, INTERAÇÕES E CONSUMO: ESTUDO DE CASO DA
TRIPADVISOR
O site TripAdvisor posiciona-se como “ o maior site de viagens do mundo que ajuda
turistas a planejarem e reservarem a viagem perfeita [...] a maior comunidade de viagens do
mundo, com aproximadamente 315 milhões de visitantes por mês” (PRESS KIT TripAdvisor,
2015, p. 136).
Dover e Moffit (2012, p. 217) o definem como uma rede social, visto que inclui
pessoas, interações sociais e relacionamentos. Para eles, o site atua como uma rede de nicho
segmentado (na área de viagens) e por isso pode atrair um público mais engajado. Para
possibilitar a expressão do usuário, se utiliza das postagens ou dos aplicativos para gerar
sociabilidades e, ao mesmo tempo, conteúdo. O site TripAdvisor possui uma área de
avaliações aberta para que as pessoas possam comentar e pontuar determinado hotel ou
restaurante e as informações geradas atraem interesses relativos a viagem e lazer:

Conhecemos pessoas que reservam viagens baseadas exclusivamente nos conselhos
dos usuários do TripAdvisor, cujos sistemas de ranking permitem que os
consumidores encontrem um ótimo hotel boutique, um autêntico restaurante local ou
um entusiástico organizador de passeios. (DOVER; MOFFIT, 2012, p. 64).

Existe a participação do usuário em várias sessões do site, inclusive nas premiações
(Traveller’s Choice Awards e Certificado de Excelência). O Traveller’s Choice Awards é um
prêmio concedido aos 25 melhores hotéis do mundo (dividido por países) que reunirem mais
comentários positivos dos consumidores. Outro prêmio, o Certificado de Excelência, é um
adesivo concedido aos restaurantes e hotéis que conseguirem uma boa pontuação nas
avaliações dos usuários.
Esses estabelecimentos geralmente utilizam as premiações para acentuar sua
divulgação na mídia como, por exemplo, o Four Seasons Country Club, na Quinta do Lago,
em Portugal (RELVAS NETO, 2015), e o hotel Alpestre, em Gramado (HOTEL ALPESTRE,
2014).
A abertura da participação do usuário também provoca a circulação de histórias
negativas ocasionadas por seus próprios comentários, seja pelos locais sujos ou pelo
atendimento insatisfatório. Os pontos mais comentados geralmente são os altos preços de um
quarto de hotel (como os de luxo que custam mil dólares por noite) ou os restaurantes que não
servem o prato como prometido no cardápio (substituindo algum ingrediente por outro mais
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barato). Contudo, mesmo com esses relatos negativos, a maioria dos “comentários na
TripAdvisor são impressionantemente positivos” (DOVER; MOFFIT, 2012, p. 64).
Recuero (2010) pontua que toda rede social é feita de agrupamentos humanos. Assim,
por essa perspectiva o site TripAdvisor contém os dois elementos essenciais para formar uma
rede: pessoas (os atores) e os nós (representados pelos perfis e pelo blog). No site, a conversa
em rede é assíncrona: as interações estão presentes no fórum e nas avaliações. No fórum são
encontrados posts relacionados aos temas pré-estabelecidos (explicado no item ‘c’ mais
adiante). O usuário cria uma postagem dentro de um tema (como cruzeiros) e a partir dele
outros usuários podem comentar. Os comentários ficam gravados no próprio site e na primeira
página é mostrado o post original do tópico, a quantidade de respostas que obteve e todos os
comentários separados por ordem cronológica, aparecendo os mais recentes antes e os mais
antigos depois. Como é criado um registro, qualquer usuário pode colocar uma nova postagem
nessa conversa no momento que quiser, mesmo que seja fora do ano do post original criado:
“a conversação assíncrona é uma conversação que se estende no tempo, muitas vezes através
de vários softwares” (RECUERO, 2012, p. 51). Nas avaliações, cada usuário faz uma análise
do hotel, restaurante ou área de lazer e essas interações ficam registradas no site, disponíveis
para qualquer usuário acessar, como explicado mais adiante.
Como resultado da conversa no site TripAdvisor, há espaços onde se produzem
conhecimento e “capital social cognitivo”. Ao entender o capital social como resultado do
trabalho coletivo e perceber que ele abrange valores, observam-se esses valores nas avaliações
dos usuário sobre os locais analisados, seja restaurante, hotel ou atrações turísticas:

As conversações em rede, assim, também são formas de grupos e indivíduos
constituir e negociar capital social. O espalhamento e as características públicas
dessas trocas também afetam os valores construídos pela conversação em rede
trazendo novos valores para os participantes. Mais do que isso... essas conversações
são capazes de conectar redes heterogêneas... proporcionando acesso a ideias, pontos
de vistas e opiniões diferentes. (RECUERO, 2012, p. 137).

No site TripAdvisor encontram-se as seguintes características dos rituais da conversa
em rede: indicadores de assunto e de persistência (no fórum, por exemplo, os tópicos servem
como “marcadores” que guiam o usuário na conversa e, como os comentários ficam
registrados, podem continuar indefinidamente a conversa); rituais de marcação (essa
marcação é feita no fórum ao citar a resposta de um usuário, chamando-o pelo nome); e uso
da oralização e pontuação para escrever uma mensagem, observados na área da avaliação e do
fórum (RECUERO, 2012, p. 78-86).
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Existe no site uma multi-interação, com a presença da interação reativa devido às
ações que envolvem o computador, como o ato de clicar e abrir a janela e também da
interação mútua, na qual há a criação de mensagens (seja pelos membros ou pelo site
TripAdvisor) e a participação ativa dos interagentes (membros) nas avaliações (PRIMO,
2011).
Pelo ponto de vista de Qualman (2011), o site TripAdvisor atua como um agente de
viagem on-line que se utiliza da mídia social, tendo implantado a estratégia principal para
reunir conversas em rede, abrindo o sistema para a participação do usuário tanto no site como
no Facebook. Com a criação de área de avaliação – na qual cada integrante pode pontuar um
local, um produto ou serviço –, foi estimulada a criação de um conhecimento coletivo,
reunindo informações com descrições e depoimentos detalhados de viagem. A informação
gera um valor, utilizado tanto pelo usuário como pela empresa: “A história da TripAdvisor
não termina com o valor adicionado [...] aquele foi apenas o começo. A beleza está no fato de
1,8 milhão de usuários estão alimentando a TripAdvisor com informações, o que aumentou a
base de 30 milhões de usuários” (QUALMAN, 2011, p. 116).
A empresa ainda promove conexão direta com o Facebook para permitir que amigos
em rede dividam experiências e narrativas sobre hotéis e viagens. A possibilidade de
comentar, publicar ou opinar está acessível em diversas áreas do site, na página inicial (Do
que estão falando e em Fotos dos viajantes) e nos menus (hotéis, aluguel de temporada,
restaurantes, o que fazer, tendências, e mais – no submenu aplicativos), colaboradores,
premiações e conexão com mídias sociais (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram). Essas
áreas serão explicadas mais adiante, pois auxiliam na propagação de signos e, assim,
impulsionam o consumo.
A adoção de aplicativos garante a circulação de conteúdo em movimento pelos
dispositivos móveis (tablets e celulares). Um deles, o Citie’s I’ve visited (que reúne cidades
visitadas) apoiou-se na ideia de outros dois aplicativos (Where I’ve Been e Actme Travel) e
conseguiu ultrapassar os concorrentes:
Aquele velho ditado que diz que você só pode escolher dois dos três – bom, bonito e
barato – não funciona para as mídias sociais, porque você pode muitas vezes criar
em cima das soluções de produtos prontos e bem-sucedidos e inclusive de capital
humano. Neste caso, a TripAdvisor está fazendo os dois – baseando-se na ideia
(capital humano) criada pela Where I’ve Been e Actme Travel e na tecnologia do
Google Maps. (QUALMAN, 2011, p. 113-114).
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Os locais que reúnem participação do usuário e nos quais podem circular mais
mensagens de consumo no TripAdvisor ( SITE TRIPADVISOR) são:

a) Do que estão falando:
Local de destaque na página principal com o que os usuários estão falando. Reúne
resenhas dos usuários sobre locais de viagem. Possui três avaliações, com destaque para as
fotos de usuários.

b) Fotos dos viajantes:
As melhores fotos dos viajantes são disponibilizadas na página principal, mas para ser
selecionado é preciso enviar a imagem para a empresa, que faz uma seleção de quais fotos
terão o destaque.

c) Menu:
É importante ressaltar que em quase todo o site há a opção de avaliação dos usuários.
O menu apresenta botões como: Hotéis, Voos, Aluguel de temporada, Restaurantes, O que
fazer, Tendências, Integração com Facebook, Melhor de 2015 (esse menu muda conforme o
ano vigente), Fórum, Mais (ecolíderes, aplicativos, guias de viagem e central de ajuda) e Faça
sua avaliação. Não possuem sistema de avaliação: “Mais” (opção central de ajuda e
Ecolíderes, links nos quais pousadas e hotéis ecologicamente corretos são divulgados pelo
próprio site) e “Voos”.
Os botões “Hotel”, “Restaurante”, “Aluguel de temporada” e “O que fazer”
apresentam fotos dos locais, acompanhadas de uma foto do estabelecimento, do número de
resenhas que o local obteve e da nota final. No botão “Restaurante” há, ainda, a inclusão do
Google Maps, o que permite o mashup (mistura de tecnologias) citado por Dover e Moffit
(2012).
No botão “O que fazer” existem sessões do que o turista pode encontrar no local, com
novos botões: pontos turísticos, museus, parques de diversão e zoológicos. Essas opções
também possuem avaliações e fotos dos usuários.
Em “Faça sua avaliação” é possível fazer uma resenha do local, dar a nota, comentar a
experiência e ver outras avaliações recentes do local. A avaliação de destinos leva a outro
link, abrindo outra página, destinada à resenha. Para fazer uma resenha é preciso criar um
título e descrever a experiência que teve no local, incluindo dados do tipo de visita
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(romântico, família, amigos, negócio, sozinho). Ao terminar a avaliação, o sistema oferece
locais próximos (restaurantes e outros lugares de visita) para serem revisados.
No “Fórum” existem tópicos específicos para as viagens, dividido por Brasil (e seus
estados), Mundo (os outros países restantes) e outros fóruns direcionados, como: cruzeiros,
discussão geral, pacotes de viagem, viagem aérea e viagem de trem.
Na página do “Fórum” há a seguinte mensagem:

Três ótimas razões para testar nosso novo recurso: opiniões imparciais. Você adora
nossas avaliações de usuários por essa mesma razão. Os fóruns apresentam opiniões
reais de pessoas de verdade! Respostas rápidas. Mais de 500.000 viajantes visitam o
TripAdvisor todos os dias [...] um deles deve saber a resposta para a sua pergunta!
Nossos usuários são o que tornam este site tão valioso. Você tem acesso a um fórum
aberto para suas opiniões e experiências. (FÓRUM CRUZEIROS TRIPADVISOR,
2014).

Os botões “Integração com Facebook” e “Melhor de 2015” possuem conexão indireta
com as avaliações. O primeiro leva um botão que faz a conexão com a mídia social. Ao clicar
nele, o sistema automaticamente resgata amigos em rede para o site. Depois de fazer a
conexão é possível ver perfis de amigos em rede que viajaram ou que utilizaram algum hotel
ou restaurantes, ler o que eles avaliaram e observar fotos do local. Apresenta, ainda, em
números, quantos amigos viajaram (continentes, países, cidades).
O botão de conexão com o Facebook está linkado à frase “friends mouth” (boca dos
amigos), o que explicita os objetivos do site de reunir comentários dos usuários, como ressalta
Qualman (2011, p. 101):

o tempo é muito melhor usado com a experiência de seus amigos. O comércio social
lhe deu paz de espírito e antecipação de uma aventura poderosa. É o motivo pelo
qual o TripAdvisor incorporou o Facebook Connect em seu site, integrando os
relatos de seus amigos sobre os hotéis.

O melhor de 2015, resultado do Travellers Choice (explicado anteriormente), leva a
uma página direcionada somente para os hotéis premiados. Nesse espaço é possível ver fotos
e análise do ambiente. Circulam indiretamente as avaliações dos usuários, pois o prêmio é
fruto dos votos destes. Outro prêmio, o Certificado de Excelência, também depende da
participação dos membros do TripAdvisor e é gerado pelas avaliações.
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d) Avaliação dos colaboradores (usuários)
Os usuários podem ser avaliados por outros usuários. Pelo voto, o usuário acumula
pontos e recebe recompensas virtuais por isso, com o chamado “selo de colaborador”,
distribuído a partir da terceira avaliação realizada no site TripAdvisor. A pontuação de cada
usuário depende da participação com comentários, sejam opiniões positivas ou negativas. Os
usuários são segmentados do seguinte modo: a) colaborador iniciante: 3 a 5 avaliações; b)
colaborador júnior: 6 a 10 avaliações; c) colaborador intermediário: 11 a 20 avaliações; d)
colaborador avançado: 21 a 49 avaliações; e) colaborador mestre: 50+ avaliações
(COLABORADORES TRIPADVISOR, 15/12/2014).
Além desses colaboradores, existem os chamados Embaixadores, considerados
“especialistas em destinos”, pois são frequentes avaliadores e bem ranqueados. Eles não são
pagos para exercer tal função e fazem a avaliação voluntariamente. Os embaixadores
geralmente acumulam pontos, revertidos em milhas, que podem ser resgatadas para obter um
desconto em uma viagem (ESPECIALISTAS TRIPADVISOR, 15/12/2014).
Recuperando os conceitos do endosso da celebridade para a figura do formador de
opinião ou do expert, observa-se que o “embaixador” do site TripAdvisor, por ter uma função
notória nos fóruns, traz uma série de valores que podem ser reconhecidos. Os serviços
oferecidos e endossados ganham diversos significados que podem ser “garimpados” pelos
consumidores, como ressalta MCCracken (2012, p. 122): “os consumidores precisam
reivindicar, trocar, se preocupar e usar os bens de consumo para se apropriar do seu
significado”.

e) Mídias Sociais
O site possui uma versão em vários idiomas e diferentes locais de acesso (Américas,
África e Oriente Médio, Europa e Pacífico Asiático). Tem conexão com as mídias sociais:
Facebook, Blog, Twitter, YouTube e Pinterest. A reunião dessas mídias auxilia na exposição
de amigos em rede e ajuda no comércio social, como aponta Qualman (2011, p. 57): “O
principal concorrente do Google hoje são as mídias sociais. Pessoas querem saber o que seus
amigos e colegas pensam sobre produtos e serviços”.
No Facebook (FACEBOOK TRIPADVISOR, 29/01/2015), a página reúne 1,665
milhões de fãs. A empresa assim se descreve no ambiente virtual:

Os sites da TripAdvisor ao redor do mundo compõem a maior comunidade de
viajantes do planeta, com mais de 60 milhões de visitantes mensais, e mais de 75
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milhões de críticas e opiniões imparciais sobre destinos, hotéis, restaurantes,
passeios e muito mais. (FACEBOOK TRIPADVISOR. Acesso em: 05/12/2013).

O espaço da página é divido do seguinte modo: na parte esquerda da tela aparece a
linha do tempo, com parte da atualização de postagens com fotos e textos emitidas pela
empresa, com o intuito de promover algum destino de viagem ou local gastronômico.
Independente do contéudo comercial das mensagens, os usuários costumam comentar ou
curtir as postagens.
Na parte direita da tela encontram-se os links Amigos em rede (com fotos dos perfis),
Sobre, Pinterest (conexão com a mídia social), Vídeos, Fotos e Publicação. “Sobre” explica a
missão do TripAdvisor e seu funcionamento como uma organizadora de viagens. Em
“Vídeos” são disponiblizados os últimos três vídeos postados no YouTube, em “Fotos”
aparecem as imagens postadas pela empresa no mural. A parte de “Publicação” na página é o
espaço destinado pela empresa para que os usuários mandem mensagens diversas.
Recuero (2012) aponta o Facebook como a maior ferramenta de comunicação na
internet. Para a autora, ele funciona como um sistema que organiza e distribui informação
entre interagentes, a partir da narração e de recursos como share (compartilhar) e like (curtir).
A narrativa comprende um ritual de rede social implicando no contato de uma pessoa
com a outra (criação de laços em rede), na conversa entre atores e na publicação dessas
conversas:

Assim, por exemplo, quando alguém narra, no Facebook, o status de sua relação
com outra pessoa [...] há uma narrativa que é constituída pela ação. Essa narrativa é
também ritualística na medida em que compreende a publicitização para a rede
social, de um relacionamento. E, é também, conversacional, na medida em que pode
constituir-se na abertura de uma conversação, na ferramenta com outros atores.
(RECUERO, 2012, p. 77).

Os recursos são os instrumentos que servem para esses rituais. Enquanto o ato de
compartilhar permite que os atores disponilizem e partilhem a conversa no mural com outros
amigos em rede, o ato de curtir permite uma deixa simbólica de aprovação da conversa.
No blog TripAdvisor (30/03/2015), há mensagens institucionais, envolvendo os
assuntos de viagens, restaurantes e bares e hotéis. No blog existem as abas: Início, Traveller’s
Choice, Inspiração de Viagem, Notícias e Vida do TripAdvisor. A página inicial compreende
os principais destaques do blog. A “Traveller’s Choice” apresenta matérias sobre os locais
escolhidos pelos visitantes. “Inspiração de viagens” são matérias sobre lugares a serem
visitados. A aba “Notícias” contém matérias escritas abordando conceitos do site TripAdvisor,
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tais como: “conheça as 10 melhores sorveterias do Brasil, de acordo com o TripAdvisor”
(BLOG TRIPADVISOR Sorveteria, postada em 23 de setembro de 2014), e o “Aplicativo
CityGuides do TripAdvisor é lançado em português e espanhol” (BLOG TRIPADVISOR
Aplicativo – postada em 3 de setembro de 2014). A última aba apresenta as pessoas que
trabalham e fazem parte da TripAdvisor e que tipo de vida elas levam.
Observa-se uma conversação assíncrona, na qual o blog utiliza tópicos que podem ser
comentados ou referenciados por usuários (RECUERO, 2012, p. 85).
No Twitter TripAdvisor (30/03/2015) há 1.783 seguidores e 1.098 Tweets (dado
acessado em 19/01/2015). Cada tweet tem uma mensagem curta para um link do próprio site
ou do blog da empresa. Há um grande volume de postagens institucionais, mas, ainda assim, a
empresa conversa com os membros, quando é citada pela ferramenta contextual @
(RECUERO, 2012), como no caso da conversa de 22 de janeiro de 2015:
@wesleygst7 22 de jan: @TripAdvisorBR Demais... Bom também é o
@TripAdvisor, ajuda muito nas escolhas de hotéis, parabéns pelo trabalho... 😉😁🏨
TripAdvisor Brasil - @TripAdvisorBR - O Laghetto Premium é um ótimo hotel tbm
@wesleygst7.O Laghetto Premium é um ótimo hotel tbm @wesleygst7. (conversa
disponível em: https://twitter.com/TripAdvisorBR/status/558351622137720832,
acesso em: 28/01/2015).

Quando o próprio usuário responde a uma postagem da empresa, esta aproveita o
contato na tentativa da manutenção do dialógo para estreitar o relacionamento, como no caso
da conversa de 20 de janeiro de 2015:
TripAdvisor Brasil @TripAdvisorBR 16 de jan - Já viu nosso novo comercial na
TV? "Não basta visitar Buenos Aires. Visite a Buenos Aires do TripAdvisor
http://on.fb.me/1y6zR4x
@iserhard 16 de jan - @TripAdvisorBR foi exatamente o que eu fiz. Sensacional.
TripAdvisor Brasil @TripAdvisorBR 20 de jan - @iserhard Legal! Conta como foi
sua experiência usando o TripAdvisor
@iserhard 20 de jan - @TripAdvisorBR Usei muito a bússola. Pra chegar da
Recoleta a San Telmo, por exemplo. E todos os outros passeios a pé. Sem erro.
TripAdvisor Brasil -@TripAdvisorBR - Legal @iserhard. Sabia que o aplicativo do
TripAdvisor
pode
ser
usado
offline
também?
(disponível
em:
https://twitter.com/TripAdvisorBR/status/557601214444355585,
acesso
em:
28/01/2015).

O @ é um modo característico de conversa dentro do Twitter e garante que o conteúdo
da mensagem circule:
[...] a apropriação do uso da “@” como ferramenta de direcionamento de diálogo ou
das hashtags (#jan25) como ferramentas contextuais do Twitter. Essas apropriações
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não são usos originais da ferramenta, mas usos construídos coletivamente como
formas de driblar limitações para a conversação. (RECUERO, 2012, p. 39).

No YouTube TripAdvisor (30/03/2015) existem vídeos institucionais da empresa, bem
como vídeos dos usuários sobre locais (selecionados por ela também). Com 4.675 usuários e
757.961 visualizações (dado acessado no dia 28/01/2015), a página disponibiliza um modo de
saber das atualizações do TripAdvisor, pela inscrição no canal (é preciso criar uma conta e um
perfil para tornar-se um seguidor da página e o serviço é gratuito). O canal possui o seguinte
menu: Página inicial, Vídeos (mostra apenas os enviados recentemente pela empresa), Playlist
(vídeos sobre como utilizar melhor o serviço da TripAdvisor), Discussão (não há conteúdo
disponível nesse canal) e Sobre, que contempla o que é a TripAdvisor e em que mídias sociais
ela está presente.
O Pinterest TripAdvisor (28/01/2015) é uma mídia social lançada em 2009, que
“permite criar ou compartilhar imagens e vídeos criando painéis digitais – uma coleção de
pins, que geralmente têm um assunto em comum” (HAYDEN, 2013, p. 9). O site TripAdvisor
tem 90.294 seguidores, 7.616 pins, 78 painéis e 29 curtidas. Os painéis reúnem locais de
viagens, hotéis e restaurantes, e a maioria são segmentados por países.

f) Aplicativos
Todos os aplicativos possuem modos de participação, seja por envio de fotos,
comentários, revisões, uso de mapas interativos e outras funcionalidades. De acordo com
Lemos, os aplicativos são mídias locativas por reunirem informação em um dispositivo
(celular ou tablet). Por usarem tecnologia Wi-Fi (internet sem fio), tais aparelhos permitem
comunicar “coisas”: “Humanos comunicam. E as coisas também. E nos comunicamos com as
coisas e elas nos fazem fazer coisas, queiramos ou não. E fazemos as coisas fazerem coisas
para nós e para outras coisas” (LEMOS, 2013, p. 19).
Segundo o autor, o uso de tecnologias digitais em dispositivos móveis cria a chamada
“rede social móvel”. Essa rede, além de integrar as pessoas, pode gerar relatos sobre lugares,
como no caso do Foursquare (serviço de localização georreferenciada). Uma visita em um
restaurante ou o pedido de um táxi, por exemplo, pode ser feito descobrindo antes a reputação
do local (ou do motorista) pelas recomendações daqueles que já utilizaram o mesmo serviço.
No caso do site TripAdvisor, os aplicativos associados aos dispositivos móveis
também geram informações e relatos sobre os lugares. Nesse caso, as narrativas são criadas
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pelos usuários que usam as coisas (o aplicativo) para comunicar fatos. O resultado são
informações muitas vezes consumidas por outros usuários, do seguinte modo:
- TripAdvisor – Aplicativo do site TripAdvisor e funcionalidades de procurar e revisar locais.
Reúne fotos dos viajantes, vídeos e mapas. Utiliza a função “perto de mim” para expor
atrações próximas do destino procurado ou busca endereços próximos ao usuário. O aplicativo
pode funcionar em qualquer celular que tenha conexão com internet e também está disponível
no Facebook TripAdvisor (05/12/2013; 29/01/2015). Entre as suas funcionalidades destaca-se
o uso do mapa do mundo (marcando onde o usuário esteve), quantos amigos em rede estão
usando o aplicativo e as ações de compartilhamento e de convidar amigos.
- City Guides – Funciona como um guia da cidade com itinerários, tours, mapas de trânsito e
avaliações de hotéis, restaurantes e atrações marcadas pelos usuários da empresa TripAdvisor.
Nele existem dicas para o visitante daquela cidade e basta baixar para poder acessar as
informações off-line.

g) Tipo de comércio eletrônico
Pela perspectiva de Tapscott, Ticoll e Lowy (2001), os tipos de comércio
desenvolvidos pelo TripAdvisor seguem o modelo de agregação por envolver a comunidade e
o intermediário. No modelo negócio-a-consumidor a participação permite o debate aberto
entre consumidores (nos fóruns) e a reunião de consumidores em um mesmo local, onde cada
membro pode avaliar outros usuários (conferindo nota e reputação) e, principalmente, gerar
informação específica pelas resenhas.
A figura do intermediário segue o modelo negócio-a-negócio e o site TripAdvisor gera
uma ligação direta com outras empresas. Essa possibilidade aparece visível em três
momentos: no menu “Voos” (com reserva, preço e links para companhias aéreas); no menu
“Hotéis”, com locais de viagem conectados com links para empresas particulares de viagem
(Logi Travel e Booking, Decolar e Hotel Urbano); nos sites de reservas de hotéis, tais como
Expedia, Booking e Decolar; e no menu “Aluguel de temporadas”, onde pousadas, casas e
apartamentos são disponibilizados. Em todas as opções as avaliações dos usuários ganham
destaque: “As informações compiladas dos clientes individuais criam valor que aumenta
exponencialmente

quando

compartilhadas

(TAPSCOTT; WILLIANS, 2007, p. 92).

por

comunidades

de

compra

inteiras”
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Em outros menus do site a opção comércio eletrônico aparece em menor destaque,
como no caso do fórum dos melhores de 2015 e fotos dos viajantes. No fórum é preciso
primeiro escolher de qual assunto quer participar, para que depois o site ofereça, ao lado dos
tópicos, algum tipo de venda (ao clicar Rio Grande do Sul, por exemplo, aparecem as
principais discussões sobre o local. Essas discussões ocupam quase a tela inteira, e ao lado
direito da tela aparecem os hotéis da região para que se consultem seus preços). Em
“Melhores de 2015”, é preciso clicar na opção do mais votado para se chegar a um link de
reserva. Desse modo, o site TripAdvisor reúne informações sobre venda e pós-venda. Em
fotos de viajantes, ao clicar na imagem abre uma nova página onde a foto tem destaque, e à
direita da imagem aparecem as opções “Venda ou reserva de hotéis”, “Aluguéis de
temporada”, “Voos”, “Atrações” e “Restaurantes”.
Anderson (2006) explica o funcionamento de um agregador. Para ele, cada um pode
reunir bens físicos, digitais, serviços, informações/conteúdo criado pelos usuários,
comunidades e pessoas. A Amazon e o Ebay reúnem produtos para venda por sites virtuais
(caracterizando-se como sendo de bens físicos); o Itunes disponibiliza músicas digitalizadas
para venda, sem precisar de estoques (são considerados digitais); o Google possui a busca (é
considerado um serviço); a Wikipedia tem conteúdo criado pelos usuários; e, por fim, sites de
relacionamento reúnem comunidades e pessoas. Observa-se que o TripAdvisor possui: serviço
(com buscas), conteúdo criado pelo usuário (nas avaliações) e informações e agregação de
pessoas.
As ferramentas de produção, que permitem comentar e publicar, facilitam a interação
entre os usuários e o site da empresa. Tal espaço é característico de uma “arquitetura de
participação”, na qual os usuários se expressam livremente pelas descrições dos produtos e
serviços (hotéis, bares, restaurantes, viagens).
Nesse aspecto, membros do site TripAdvisor distribuem e consomem informação e,
por isso, são considerados “produtores ativos”. O comércio estabelecido no site mostra um
modelo de mercado de nicho, por reunir informação especializada (sobre viagem) e se utilizar
das informações geradas pelos usuários para conquistar mais adeptos do serviço e gerar mais
conversa, como descreve Anderson (2006, p. 55):

Outra coisa que acontece quando os consumidores conversam entre si é descobrirem
que, em conjunto, suas preferências são muito mais diversificadas do que sugerem
os planos de marketing. Seus interesses se desmembram em comunidades de
afinidade cada vez mais estreitas que se aprofundam cada vez mais nas respectivas
preferências.
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É por essa ótica que o site TripAdvisor promove uma “conversa pública”, na qual
comentários e resenhas dos clientes podem ser classificados e analisados. Isso torna os
usuários do serviço “formadores de preferência”, já que atuam com interesses comuns
(viagens) e criam conhecimento específico sobre a área.
Outro item de comércio eletrônico desenvolvido pelo site TripAdvisor é o e-mail.
Uma vez que o usuário se cadastra no site, começa a receber e-mails com frequência, na
maioria deles promovendo uma viagem e destacando as avaliações dos usuários. O e-mail
intitulado de “The Week Reviews...”, complementado pelo país (tradução da autora: resenhas
da semana), reúne as principais avaliações de um determinado lugar, com fotos e avaliações e
conexão direta para ver os preços dos hotéis. Esse e-mail busca promover uma viagem a um
país diferente do de residência do usuário.
Outra aproximação é utilizar os amigos em rede pelo “what have friends been doing
on TripAdvisor?” (tradução da autora: o que seus amigos andam fazendo no TripAdvisor?).
Nesse link, o sistema já reconhece aqueles conectados pelo Facebook e mostra o que cada um
recentemente visitou e avaliou, bem como alguma premiação que tenha recebido pela
contribuição. O terceiro tipo de e-mail mais comum de ser disparado para os usuários é o
“guess how many people have seen your reviews?” (tradução da autora: adivinhe quantas
pessoas viram suas avaliações?), enviado somente para aqueles que contribuem com o site,
mostrando quantas pessoas olharam a resenha e de que países elas são. Todos esses e-mails,
são construídos com conteúdos customizados, como afirma Fiore (2001, p. 36):

É mais fácil customizar a informação do que os bens materiais [...] um e-business
feito corretamente – pode coletar informações suficientes sobre seus compradores
para personalizar sua experiência de compras, fazendo-os retornar e mantendo-os
como clientes.

As funções descritas de A a G mostram os dois principais domínios do marketing online (KOTLER, 2007, p. 444): a comunicação de consumidores para consumidores (C2C) e de
consumidores para empresas (C2B).
No C2C, os consumidores falam entre si, muitas vezes trocando informações
detalhadas de satisfações ou insatisfações com as empresas. Percebe-se que os fóruns
costumam abrigar discussões mais específicas. Assim, nesse canal é possível encontrar
informação direcionada e mais especializada. No C2B, os consumidores podem estabelecer
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um contato direto com a empresa por diversos canais (mídia social, e-mail, bate-papo, fale
conosco).
4.1 ÁREA DE AVALIAÇÃO – OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE

O site TripAdvisor possui uma área específica de avaliação para hotéis e restaurantes.
Para entender sua funcionalidade foi realizada a observação participante e, assim, a
pesquisadora assumiu o papel de usuária, participando como avaliadora (YIN, 2010, p. 138).
Foram observados três restaurantes e três hotéis e o critério da escolha foram aqueles
frequentados pela pesquisadora para poder efetuar a avaliação.
O funcionamento da avaliação abrange: um sistema do próprio site, que o usuário
acessa para classificar a experiência que teve no local, fazendo comentários e reunindo
informações sobre o ponto turístico. Nessa avaliação, o usuário pode conferir uma nota ao
local e enviar fotos. Outros usuários podem acessar essas informações e julgam a resenha por
meio de um voto.
Os locais escolhidos ficam no Rio de Janeiro, a saber: restaurante Fellini; Bar da
Lagoa e Bar da Urca. Os hotéis foram: a pousada Yes Porto Hostel (Porto); a Pousada Moun
Amor (Rio de Janeiro, Búzios) e o Hotel Lamações (Portugal, Braga).

a) Descrição da avaliação dos restaurantes
Há sistema de busca dos restaurantes por nome e local (estado, munícipio, país). O
usuário, após encontrar o recinto que deseja avaliar, deve preencher um formulário on-line
que possui área livre para escrever e botões de seleção.
A área de escrita pelo avaliador inclui: “Título da avaliação” e “Dê sua avaliação”
(com espaço maior para escrever).
Os botões excelente, muito bom, razoável, ruim e horrível incluem os seguintes
critérios: “Dê sua nota” e “O que você poderia nos dizer a respeito” (atendimento; comida,
custo-benefício, ambiente; família com crianças; ocasiões especiais). Em outra área com
preenchimento de campos deve-se responder às seguintes questões: a) “Que tipo de visita
fez”, área onde é preciso marcar uma das seguintes opções – romântico, família, amigos,
negócios, sozinho; “Você esteve aqui para...” (almoço, jantar, brunch, lanches...); “Quando
você visitou” (opção de ano e mês, só é possível marcar até um ano antes do ano corrente, não
podendo registrar experiências mais antigas); “O que o restaurante possui” – serviço de
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reserva; mesas externas, vista panorâmica, serviço de entrega, aberto de madrugada, brunch; e
enviar a foto.
Finalizada a avaliação, o usuário recebe uma confirmação de sua realização por email. Desse momento em diante ele começa a saber quantas pessoas viram as avaliações ou
quantas julgaram aquela avaliação útil por meio de e-mail.

b) Descrição do hotel
Também possui sistema de busca de hotel (como o restaurante) por nome e localidade.
Podem ser avaliados hotéis, pousadas e hostels, pelo preenchimento dos campos explicitados
a seguir.
A área escrita pelo avaliador inclui: “Título da avaliação”, “Dê sua avaliação” (espaço
maior para escrever) e “Dê a dica de um quarto”.
A área para preencher os campos excelente, muito bom, razoável, ruim e horrível
inclui os seguintes critérios: “Dê sua nota” e “Pontuação do hotel” (para os quesitos
atendimento, qualidade do sono e localização). Há outra área com campos para responder as
seguintes questões: “Que tipo de viagem fez”, área onde deve marcar apenas uma das opções
(romântico, família, amigos, negócios, sozinho); “Quando você viajou” (opção de ano e mês,
só é possível marcar até um ano antes do ano corrente, não podendo registrar experiências
mais antigas); “Você poderia nos dizer mais a respeito”, sobre o tipo de hotel: considera
pitoresco; clássico, charme (opções: sim, não, não tenho certeza); “Quais são os destaques da
área em que o hotel está localizado” (vida noturna, compras, restaurantes, pontos turísticos,
museus) e “Esse hotel tem Wi-Fi no quarto?” (sim Wi-Fi grátis, sim Wi-Fi pago, sem Wi-Fi,
não tenho certeza).
Durante a observação participante, notou-se que em nenhum momento as avaliações
podem ser compartilhadas ou comentadas. A única opção para outros membros é dizer se
aquela observação foi útil. Depois de realizada a avaliação, o usuário recebe um e-mail de
confirmação. Pelo cruzamento de dados das informações são enviadas propagandas de outros
hotéis, em outros destinos.
Dos seis ambientes observados, foram recortadas três avaliações de membros da
TripAdvisor para captar “[...] a realidade do ponto de vista de alguém ‘interno’ ao estudo de
caso, não de alguém externo a ele. Muitos argumentam que essa perspectiva é valiosa na
produção de um retrato ‘preciso’ do fenômeno” (YIN, 2010, p. 139):
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Restaurante Fellini – Rio de Janeiro:
“A casa é um charme.”
Avaliou em 6 de março de 2015.
Este é o meu restaurante a quilo favorito, para almoço ou jantar. Mas não é o caso
aqui. A comida é saborosa e variada, e sempre com opções diferentes e bem
elaboradas. O serviço também é muito bom. Todos muito atenciosos. Mas fica bem
cheio nos horários de pico (entre 12h e 14h), com fila. Uma dica é chegar até 12h ou
deixar para ir mais tarde. Também agiliza ficar no andar superior. A maior parte das
pessoas prefere o piso inferior, então a fila de espera é maior.
“Restaurante com buffet espetacular!!”
Avaliou em 2 de março de 2015.
Buffet espetacular, com grande e ótima variedade de opções; destaque para o
camarão empanado com queijo Filadélfia... Atendentes muito atenciosos, nota dez!!
“Melhor comida a peso do Rio.”
Avaliou em 19 de fevereiro de 2015.
Comida de qualidade, ambiente agradável e excelente atendimento. Ótima pedida
para almoço ou jantar com amigos, em família ou sozinha.

Bar da Lagoa – Rio de Janeiro:
“Comida boa e ambiente agradável.”
Avaliou em 8 de março de 2015.
O Bar Lagoa é um bar histórico onde o movimento da Tropicália se reunia, entre
eles: Gal Costa, Caetano Veloso, Gil e outros. O lugar é agradável e fica de frente
para a Lagoa Rodrigo de Freitas – um dos cartões postais do RJ. Não tem arcondicionado, mas o clima e a comida [sic] supera o calor. Vale a pena apreciar o
Kassler, salsichão, salada de batata e a porção de croquetes.
“Decepção!”
Avaliou em 27 de fevereiro de 2015.
Não satisfez a minha expectativa. É um bar cheio, sem nenhum atrativo a mais, além
do fato de ser antigo, mas sem nenhum estilo especial. Muito escuro à noite (só com
a lanterna do celular pra ler o cardápio), e não gostei do prato que escolhi (indicação
do garçom). Bom mesmo, só o chope. Preços caros como todo o Rio de Janeiro
atualmente.
“Melhor chopp!!”
Avaliou em 26 de fevereiro de 2015.
Definitivamente o melhor chopp e sanduíche de filé do Rio! Vale muito a pena,
apesar do folclórico mau atendimento.

Bar Urca – Rio de Janeiro:
“Venha curtir o jeito carioca de viver.”
Avaliou em 3 de fevereiro, de 2015.
Este bar reflete o estilo do Rio. Cerveja na temperatura perfeita e petiscos fabulosos.
Os pedidos são feitos no balcão do bar e saboreados na mureta da Urca admirando a
vista da Baía de Guanabara. Ótimo para o final de tarde. A única dificuldade pode
ser encontrar vagas próximas, mas curta o passeio, pare mais longe e volte seguindo
a mureta e admirando a vista.
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“Esticada do Pão de Açúcar”
Avaliou em 7 de março ,de 2014.
Se você vai visitar o Pão de Açúcar (e deveria), estique um pouco o passeio e vá
conhecer o Bar da Urca. Opções de salgados com preços não abusivos, no esquema
Pegue e Pague. Não há muitas opções de mesa, mas o muro da Urca comporta um
grande números de pessoas, o que dá até um certo toque na degustação dos
aperitivos. Conselho: procure um local do seu agrado na longa mureta, pois alguns
pontos podem estar fedidos e pode haver ratos do outro lado do muro – que dá
acesso às águas do mar – nada para se preocupar, no entanto.
“Dom Quinta-essência Situado no Rio”
Avaliou em 23 de maio, de 2012. Tradução (o usuário não é brasileiro).
Sendo um amante da natureza, eu acho que atualmente existem muito poucos
lugares no Rio que atualmente oferecem o encanto, a magia e a vista do Bar Urca. E
posso listar: 1) A vista é simplesmente uma das melhores, se não a melhor no Rio,
com uma visão do conjunto Baía de Guanabara, Niterói, Botafogo Praia, Parque do
Flamengo e parte do Pão de Açúcar montanhas. 2) "atmosfera local" eleva a atração
a outro nível. É verdadeiramente uma atração local, onde os moradores realmente
utilizar a pequena "mureta de parede" para relaxar, tomar cerveja, os "pastéis" ou os
rolos de bacalhau. 3) Ao contrário de algumas observações que leia acima, não é um
local requintado para ir. Bar Urca é "composto por" de duas seções. Um restaurante
elegante e pequeno (mas caro), na esquina, no piso superior. Há pratos
maravilhosos, mas os preços estão em conformidade com o seu serviço 4 estrelas.
Mas, se você estiver com um orçamento de viagem ou se apenas volta da praia, a
segunda opção no Bar Urca é o piso inferior, onde a cerveja é servida fria,
congelando em latas ou garrafas de cerveja. Por isso, temos várias possibilidades
com ou sem cargas de dinheiro! 4) O melhor horário entre 5h e 10h. A única
desvantagem é que hoje, porque se tornou uma tal "moda" e "hit de verão" ir para lá,
é cada vez mais difícil encontrar o melhor local. Ah, não se esqueça de sua câmera.
A atração é um "banquete" para fotógrafos amadores!

Yes Porto Hostel (Porto, Portugal):
“Excelente, recomendo.”
Avaliou uma semana atrás (março de 2015).
Staff excelente e atencioso, hostel limpo, bem localizado e com estrutura excelente.
Sem dúvida um dos melhores hostels em que já fiquei hospedado. O hostel também
inclui café da manhã e a vida noturna nele é muita animada.
PS: Não indico para pessoas com problema de locomoção (como idosos), pois no
hostel não há elevador, e é sempre preciso subir/descer muitos lances de escada.
“Yes! Porto.”
Avaliou uma semana atrás.
Senti-me em casa! Sem dúvida recomendo. Está situado junto a um dos símbolos da
cidade do Porto, está ao lado de um dos principais spots para quem gosta de sair à
noite. Supermercado, comércio local, Livraria Lello, transportes, enfim, um Hostel 5
estrelas!!
“Mais que um hostel.”
Avaliou uma semana atrás.
Fiquei no Yes e seguramente um dos melhores hostéis que fiquei até hoje. Limpo e
organizado com pequenos detalhes no serviço que fazem a diferença. Todo o staff é
muito prestável e muito educado, sempre bem dispostos. Recomendo mesmo quem
vá ao Porto a ficar no Yes!
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Pousada Moun Amor (Rio de Janeiro, Búzios):
“Excelente localização.”
Avaliou duas semanas atrás (março de 2015).
Excelente localização, a 10 minutos, caminhando da Rua das Pedras em Búzios.
Café da manhã bem variado. Quartos no térreo, o que permite hospedagem para
aqueles com necessidades especiais. Bom ambiente, funcionários atenciosos.
Recomendo.
“Bem localizada!”
Avaliou duas semanas atrás (março 2015).
15 minutos andando até a Rua das Pedras, a pousada possui um café da manhã
simples, mas útil, os quartos são simples, acho que pelo preço está de bom tamanho!
Nada de especial...! Chegue cedo no café, porque não tem reposição! Faltavam 30
minutos para encerrar e tinha acabado o pão... fiz o pedido e falaram que iam
comprar... às 10 da manhã me disseram que a padaria estava sem pão... Lamentável.
“Simples, mas perfeita.”
Avaliou em 29 de janeiro de 2015.
Pousada bem localizada, sendo possível conhecer algumas atrações de Búzios
caminhando, inclusive a Rua das Pedras e a Praia de João Fernandes ou Azeda.
Ótima para quem quer descansar, pois não fica no ponto badalado da cidade. Toda a
estrutura da pousada é muito limpa e organizada, principalmente quartos e cozinha
de uso comum, o que nos causou ótima impressão. Piscina, local de jogos, sala de
TV, tudo muito bem conservado. Alguns pontos contra foram em relação ao café da
manhã, que é bem simples, tendo somente o básico, como pães, alguns bolos e
sucos/leite; e o wi-fi que em alguns momentos estava fora do ar ou muito lento,
mesmo não sendo uma necessidade principal, nos dias de hoje faz diferença. O
pessoal da pousada foi muito receptivo e educado, nos atendendo sempre muito bem
e rapidamente. Nós recomendamos sem dúvida nenhuma esta pousada!

Hotel Lamações (Portugal, Braga):
“Excelente opção.”
Avaliou em 22 de janeiro de 2015.
Hotel em bairro novo, com área residencial com mercados, farmácia, padarias.
Quarto limpo e confortável, bom café da manhã, recepcionistas prestativos e
estacionamento grátis. Fácil localização próximo à Universidade do Minho e a uma
das entradas da cidade.
“Muito bom.”
Avaliou em 1º de dezembro de 2014.
Hotel muito bom, super limpo, atendentes muito atenciosos e prestativos, quartos
confortáveis, aquecidos. Muito próximo à Uminho, dá para ir andando
tranquilamente. Perto também de restaurantes, mercadinho, doceiras, padaria.
Destaco apenas que é preciso diversificar o café da manhã, pois todos os dias os
mesmos itens são servidos, como fiquei 2 semanas no hotel, na segunda semana não
aguentava mais comer as mesmas coisas, para quem fica poucos duas acredito que
isso não será um problema, mas para quem vai ficar muitos dias, fica enjoativo. Fora
isso, não tenho o que dizer, foi tudo maravilhoso.
“Próximo a Universidade do Minho”

Avaliou em 14 de novembro de 2014, via dispositivo móvel.
Hotel simples e agradável. Quartos limpos e arejados, alguns com sacada. Hotel fica
próximo à Universidade do Minho (uns 600 mts aprox.) e logo significa excelente
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opção para pesquisadores e estudantes. O custo benefício é outro item positivo.
Indico ainda o restaurante que fica ao lado do Hotel e serve um delicioso e típico
bacalhau português.

Observou-se que nos restaurantes há relatos de cardápios (detalhes sobre a comida),
serviço (atendimento), espera, preço e ambiente, com descrição detalhada e curiosidades
registradas pelos usuários. Já nos hotéis há narrativas de refeições, serviço, localização,
acessibilidade, higiene, hospedagem e ambiente.
Essas interações envolvem um interesse em comum: a criação de uma referência para
o hotel ou o restaurante, que se torna uma recomendação boca a boca, como ressalta Berger
(2014, p. 18):

O boca a boca, por outro lado, é naturalmente dirigido para um público interessado.
Não compartilhamos uma notícia ou uma recomendação com todo mundo que
conhecemos. Em vez disso, temos uma tendência de selecionar pessoas específicas
que achamos que podem considerar aquela informação mais relevante. Não vamos
falar sobre um novo par de esquis para um amigo se sabemos que ele odeia esquiar.
E não vamos falar para um amigo que não tem filhos a melhor maneira de trocar
fraldas. O boca a boca tende chegar àqueles que de fato estão interessados na coisa
em discussão.

Ainda de acordo com os pressupostos do autor, essas avaliações possuem três
princípios de propagação de conteúdo: emoção, por o texto conter critérios de utilidade e
interesse; valor prático, pois contém informações sobre os locais que podem ajudar outros
membros e narrativas, que são as descrições das experiências dos membros na avaliação.

4.2 DOCUMENTAÇÃO: NÚMEROS DO TRIPADVISOR

De acordo com o documento do TripAdvisor (PRESS KIT TripAdvisor, 2015) (Anexo
A), o site tem 315 milhões de visitantes únicos por mês, com setenta milhões de usuários
cadastrados e mais de duzentos milhões de avaliações e opiniões. Além disso, existem 115
postagens a cada minuto e cerca de 2.600 novos tópicos postados nos fóruns.
Esse número mostra uma alta participação dos usuários no conteúdo gerado no próprio
site. Sob a ótica da importância das avaliações no site, o TripAdvisor entende como essencial:

Hoteleiros do Brasil e do mundo reconhecem o impacto das avaliações e opiniões de
outros usuários online sobre a decisão de reserva - (94%) afirmam que eles
encorajaram ativamente seus hóspedes a compartilhar online sua experiência pósviagem. (PRESS KIT TripAdvisor, 2015, p. 139).

98
Tal percentagem é resultado de uma pesquisa encomendada pelo site ao instituto Ipsos
(realizada entre 14 fevereiro e 10 março de 2014) e revela, ainda, os seguintes dados
importantes (PRESS KIT TripAdvisor, 2015): do total de usuários, cerca de 24 mil pessoas
fizeram mais de cem avaliações; dos quinhentos destinos de hotel pesquisados, a média de
avaliações é de 174 (sendo o hotel mais comentado o Luxor Las Vegas, com 13.677
comentários); o restaurante mais comentado é o Mon Ami Gabi, em Las Vegas, com 4.729
avaliações e o restaurante mais fotografado é o Mama’s Fish House, no Havaí, com 1.154
fotos. O site reúne cerca de 26 milhões de fotos amadoras publicadas por viajantes e vinte
milhões de pessoas têm usado o aplicativo Cities I’ve visited. Esses números mostram um alto
engajamento dos usuários ao site TripAdvisor.
O release ainda ressalta que avaliações falsas têm tolerância zero da empresa, e, por
isso, há um filtro no conteúdo postado, bem como penalizações para usuários e empresas que
realizarem tal ato. Tais penalizações não são explicadas no documento enviado, no entanto,
sugerem que a fraude é uma violação das condições de uso.
O sistema de comércio eletrônico integrado também é explicado no release:

TripAdvisor oferece fácil acesso em todo mundo para as principais agências de
viagem online como Expedia, Orbitz, Travelocity, Hotels.com, Priceline,
Booking.com, entre outras. TripAdvisor, Inc. oferece aos fornecedores de viagens
plataformas de publicidade gráfica e plataformas de custo-por-clique. (PRESS KIT
TripAdvisor, 2015, p. 136).

Com esses sistemas, a empresa do site TripAdvisor gerou receita global de US$ 944
milhões em 2013.
Como resultado da observação participante, notou-se que as informações são criadas
pelos usuários, tornando-os “prosumer” (KOTLER, 2010), e há circulação de narrativas de
valores, criação do endosso pelas avaliações, normalmente contendo mensagens de
aprovações de locais, um valor prático de informação (BERGER, 2014) com referências
muitas vezes exatas do ambiente (como a descrição dos quartos ou da higiene), a
“comunização”, a conexão de consumidores com consumidores (KOTLER, 2010) e o site
TripAdvisor atuando como um agregador, por reunir informação, conteúdo e bens digitais,
como ressaltado por Anderson (2006).
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4.3 ENTREVISTA

Dos questionários enviados pela internet, trinta e nove pessoas responderam ao
formulário que foi enviado pelo Google Docs (Anexo B), sendo 24 mulheres e 15 homens.
Dentre eles, somente uma pessoa não possuía grau universitário. Para obter uma abordagem
mais abrangente, escolheu-se uma pessoa de cada profissão e um estudante.
A entrevista foi realizada inbox via Facebook. Inicialmente, as perguntas foram
enviadas para usuários do TripAdvisor, no entanto, como as mensagens entravam na caixa de
diálogo Outras, nem sempre foram obtidas respostas. Assim a pesquisadora utilizou a própria
Timeline para divulgar a pesquisa, o que gerou um público-alvo de respondentes formados,
em sua maioria, por jornalistas, publicitários e professores (Anexo D).
Das 39 respostas, foram escolhidos treze usuários: uma jornalista de 42 anos, de
Brasília/DF (usuário 8), é colaboradora da TripAdvisor e foi selecionada pelo conhecimento
do serviço prestado pela empresa. Os demais participantes são: uma publicitária de 27 anos,
de Niterói/RJ (usuário 3); um professor universitário de 54 anos, do Rio de Janeiro/RJ
(usuário 21); uma estudante de 21 anos, de São Gonçalo/RJ (usuário 18); um engenheiro de
47 anos, do Rio de Janeiro/RJ (usuário 15); uma assistente social, de 57 anos, do Rio de
Janeiro/RJ (usuário 4); uma empreendedora cultural, de 32 anos, do Rio de Janeiro/RJ
(usuário 23); uma psicóloga de 56 anos, do Rio de Janeiro/RJ (usuário 22); uma coordenadora
pedagógica, de 48 anos, do Rio de Janeiro/RJ (usuário 30); um militar, de 24 anos, de São
João do Meriti (usuário 33); um funcionário público, de 42 anos, de São Paulo/SP (usuário
36); uma fisioterapeuta, de 35 anos, de Ipatinga/MG (usuário 38); e, por fim, um
administrador, de 26 anos, de Recife/PE (usuário 40).
As questões 1, 2, 3 e 4 abordaram o perfil do entrevistado: gênero (feminino ou
masculino, questão 1), idade (questão 2), profissão (questão 3) e local em que o entrevistado
reside (questão 4).
A pergunta 5 foi feita para entender como é realizada a participação do usuário no site
ou no Facebook e a frequência de visitação. Destacam-se as respostas que comentam sobre o
uso da ferramenta para procurar locais de lazer ou para planejar uma viagem; aqueles que
participam com a intenção de ganhar milhas (por meio de uma promoção com uma empresa
que fornece o bônus, a Multiplus) e os que são colaboradores fazendo recomendações para
outros usuários.
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Um dos pontos interessantes observados foram os relatos sobre a obtenção de milhas,
evidenciando motivações explícitas descritas por Dover e Moffit (2012), por meio de
recompensas monetárias. No caso dos colaboradores, a motivação seria extrínseca, com a
possibilidade de entrar em circuito VIP (quanto mais colabora, mais o usuário ganha pontos) e
obter reconhecimento por parte dos outros usuários, bem como reputação. Já no caso daqueles
usuários que responderam que são frequentes, muitas vezes comentando que entram para se
atualizarem dos assuntos do site, nota-se tanto uma motivação intrínseca (de aprendizado e de
satisfazer curiosidade), como extrínseca (para informações e conselhos).
A pergunta 6 visou entender como são utilizadas as informações fornecidas pelos
usuários no site TripAdvisor. Nove usuários responderam que usam como orientação, de
modo a organizar rotas de viagem ou de lazer. Três usuários comentam que utilizam como
critério de seleção ou pesquisa. Nesse processo de escolha, as informações são filtradas por
critérios como qualidade de atendimento. Desse modo, observa-se que o site é visto como
referência e pode funcionar como um “formador de opinião”, sendo um instrumento
importante na validação do consumo (ADOLPHO, 2011).
A pergunta 7 procurou saber o conteúdo de mais credibilidade do site. Nessa pergunta,
sete usuários ressaltaram que as avaliações são as categorias que chamam mais a atenção, pois
possuem comentários e classificação de locais. Entre os usuários que destacam outros pontos
estão o preço e a ajuda dos outros usuários em fornecer informações sobre programas
turísticos e/ou gastronômicos. Observa-se, nas respostas, que os usuários acreditam que as
avaliações dos usuários trazem mais confiabilidade, elemento importante para o conteúdo
tornar-se mais autêntico, de acordo com Dover e Moffit (2012, p. 202).
A pergunta 8 quis definir se as avaliações dos usuários influenciam nas decisões e de
que forma. Doze entrevistados selecionados comentaram tomar uma decisão baseados nas
informações disponibilizadas nas resenhas. Alguns usuários pontuam que utilizam as
avaliações para saber a opinião dos outros e só então tomar uma decisão. Nota-se que as
avaliações dos usuários podem afetar positiva ou negativamente a decisão de uma compra.
Como o site TripAdvisor reúne avaliações em quase todo seu ambiente e os usuários podem
descrever produtos e serviços (hotéis, bares, restaurantes, viagens), tudo pode ser classificado
e analisado. No fórum, são emitidos comentários que reúnem uma série de conceitos sobre
produtos e serviços de viagem. Ao final, toda a conversa gera, no sistema, uma nota para o
hotel, restaurante ou bar: “Uma nota boa é uma boa notícia, pois a maior parte dos
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consumidores utiliza a recomendação como motivo para comprar” (KOTLER, 2010, p. 73).
Desse modo, os usuários do site TripAdvisor acabam promovendo ou vendendo um serviço.
A pergunta 9 questionou se os usuários já realizaram alguma compra pelo site
TripAdvisor, seja de reserva de hotel, viagem, ida a restaurante ou se montou algum roteiro de
viagem. Quatro usuários compraram diretamente do site e outros quatro afirmaram que
usaram o sistema para descobrir pousadas e hotéis, utilizando o serviço de agendamento de
outros sites. Cinco usuários responderam que não compraram nada pelo site. Notou-se uma
seleção de lugares feita com base nas comparações dos comentários, que gera uma compra
direta ou indireta dos serviços do site TripAdvisor, pois mesmo quem só pesquisa
informações no site posteriormente montar o pacote em outros sites (alguns deles até
parceiros do TripAdvisor).
Na pergunta 10 perguntou-se quem era avaliador do site e qual era o funcionamento ou
procedimento de avaliação. Quatro usuários fazem avaliação para ganhar pontos Multiplus
(milhas). Outros usuários colaboram por achar importante contribuir no serviço do site
TripAdvisor. Dos treze entrevistados selecionados, somente quatro nunca fizeram avaliação.
Quatro fizeram para ganhar pontos de viagem (Multiplus) e, portanto, por uma recompensa
monetária. Cinco usuários acreditam que contribuem ao realizar uma avaliação, motivados
por ajudar em um produto final melhor do site (DOVER; MOFFIT, 2012).
A entrevista observou que nos relatos das respostas aparecem as motivações
extrínsecas e intrínsecas da participação do usuário citadas por Dover e Moffit (2012, p. 152),
entre elas: possibilidade de entrar em circuito VIP, recompensa monetária, reconhecimento
por parte da empresa (por meio dos pontos de milhas), fazer um produto melhor (pelas
avaliações), mensagens pesquisáveis, acumulação de pontos e rastreador de atividade.

4.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO: OBJETO FÓRUM DO TRIPADVISOR

O procedimento adotado foi a análise do corpus do texto, a fim de perceber sentidos
denotativos e conotativos. Para isso, foram feitos recortes, nas postagens do fórum de
cruzeiros, das palavras que se repetem. De acordo com Bauer (2002, p. 193): “A coocorrência frequente das palavras dentro da mesma frase ou parágrafo é tomada como
indicador de sentidos associativos”.
Foi realizada uma análise longitudinal, por ela permitir a observação dos conteúdos
gerados no fórum por um período de tempo mais longo. O tamanho da amostra foi de quinze
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textos do Fórum Cruzeiros (FORUM CRUZEIROS PULLMANTUR TRIPADVISOR), no
tópico Pullmantur, e o recorte foi determinado pelo tópico que obteve maior número de
participações (185 postagens, dado acessado em 10/03/2015). A seleção das postagens foi
feita entre os meses de maio a agosto de 2014.
A amostra do texto foi aleatória, abrangendo somente uma parte da unidade do texto.
Para construir a codificação, foram escolhidas palavras que emitissem valores e preceitos
referentes ao problema da pesquisa, ou seja, que respondessem à pergunta de como as
interações em rede podem levar ao consumo.
O referencial de codificação foi montado de acordo com a proposta de Bauer (2002, p.
199), que predefiniu valores e códigos para pesquisar notícias de biotecnologia. Nessa
categorização, cada código recebe um valor e um número. O autor analisou 5.404 artigos de
jornal sobre o assunto biotecnologia e separou as notícias em: Tamanho (C1) e Formato de
Notícia (C2). Para o código C1, escolheu os números 1, 2 e 3, respectivamente, para os
valores: pequeno, médio e grande. Para o código C2, separou o código nas categorias: últimas
notícias, reportagem, entrevista, comentário e editorial.
Tomando como base a proposta descrita anteriormente, criou-se um referencial para
analisar o conteúdo do fórum do site TripAdvisor com sete códigos (de C1 a C7) e os
seguintes valores: C1=gênero do ator, onde C1=1 (masculino); C1=2 (feminino);
C2=Turismo: 1= passeios, 2= excursões, 3= cruzeiro; C3= Conselho: 1= dicas, 2= sugestões,
3= informação; C4= Descrição do navio: 1= fotos, 2= cabines, 3= navio; C5= Processo de
compra: decisão, escolha, compras, reserva; C6= Custo: 1= preço, 2= gastos, 3= valores, 4=
reais (R$); C7= Opinião: 1= maravilhoso, 2= bom, 3= perfeito, 4= imperdível.
Após escolhidos os valores e os números, foi criado um folheto com uma guia para
codificar os resultados. Esse folheto contém uma explicação quanto ao processo de
codificação, para manter sua fidedignidade. Com o objetivo do resultado final da análise ter
validade, foram usados “códigos que se refiram às palavras no texto (validade semântica) e
que a amostra represente o corpo inteiro do texto (validade da amostragem)” (BAUER, 2002,
p. 208).

ANÁLISE DE TEXTO 1

Usuário 1. Bom dia. Gostaria de informações sobre o cruzeiro da Pulmantur no
Caribe Sul, saindo de La Guaira. Alguém já fez para me passar algumas dicas?
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Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☒, 2= sugestões☐, 3= informação☒
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6= Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= boa ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 3 = 1 de turismo, 2 de conselho.

ANÁLISE DE TEXTO 2

Nossa, ótima escolha. Fiquei encantada com Curaçao, mas é a parada mais curta do
roteiro (atraca às 8h e zarpa às 16h). Só tive tempo de fazer o city tour que incluía as
Cuevas de Hato e uma hora de praia. E lá em Curaçao é o porto com mais opções de
passeios. Se você chegar lá uns dias antes de embarcar, vai poder aproveitar
bastante. Sugestão: Eu gostei do passeio que fiz, mas outros passageiros também
elogiaram bastante o passeio para ver e nadar com golfinhos e o passeio de buggy.
Bom, não sei se você recebeu da companhia a programação dos trajes de noite, eu
consegui me virar com o que já tinha levado, mas pode ser que te ajude saber antes:
noite de gala (domingo), noite tropical (segunda), noite dos piratas ou vermelho e
preto (terça), noite do branco (quarta) e nos outros dias é traje informal. Claro que
são apenas sugestões de traje, ninguém é obrigado. Mas, você vai ver boa parte dos
passageiros aderindo às brincadeiras.
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Excursões em terra: se você quiser, eu posso te mandar a lista com todos os passeios
de todos os portos. Mas, de antemão, sugiro o seguinte: ao entrar no navio, já faça
suas escolhas e procure reservar o passeio de cada porto na data limite estipulada no
diário de bordo, porque quando você volta do passeio em algum lugar, pode ter
mudado completamente de ideia quanto ao passeio a fazer no porto seguinte. Por
exemplo, em Aruba você descobre que o porto fica a uma distância curtíssima de
uns locais legais para compra, e em Curaçao é assim também, então você não
precisa escolher o passeio que inclui compras, porque dá pra ir a pé quando retornar
ao porto do seu passeio.
Na Venezuela e no Panamá eu não fiz excursão. Na Venezuela, contratamos um
agente de turismo no porto que nos levou ao teleférico e deu uma longa volta em
Caracas, adaptando mais ao que queríamos realmente ver. E em Cólon, o porto fica
colado na Zona Livre, se a intenção é só fazer compras, vá a pé mesmo.
Tem alguma coisa específica que você queira saber? Porque são muitas informações
rsrs.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☒, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☒, ok 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☒
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☒, 3= compra ☒, 4= reserva ☐
C6= Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= ☐ imperdível

Total de valores positivos: 4 = 1 de turismo, 1 de conselho, 1 de embarcação e 1 de processo
de compra.
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ANÁLISE DE TEXTO 3

Usuário 3: Olá! Estou pensando em passar o natal ou o reveillon neste cruzeiro,
estou entre sair de Cartagena e Cólon, nem tanto por opção, mas por disponibilidade
– o navio já está quase lotado esta época – e vi um comentário seu falando que
poderia mandar uma lista dos passeios em terra de cada porto, eu adoraria! Gostaria
de saber o que posso fazer em cada parada, como são as praias e proximidades dos
portos, se vale a pena fazer passeios ou posso ficar na praia da parada, o que você
indicaria? Mais uma coisa, como funciona a famosa "propina"? Rs, eles pedem
gorjeta, em que situações daria? Pergunto, pois fui a Cancun e lá todos pediam
gorjeta para tudo, gostaria de ir preparada. Obrigada!

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6= Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores: 1 de turismo.
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ANÁLISE DE TEXTO 4

Olá, gostaria muito de fazer um cruzeiro com este roteiro, mas queria muito ver
fotos do navio, das cabines, alguém poderia me indicar? Por favor? Outra pergunta,
irei com um bebê de um ano e meio, o que acham? Além da vacina de febre amarela
o que mais meu bebê precisaria? Obrigada.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3 = Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☒, 2= cabines ☒, 3= navio ☒
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva☐
C6= Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 4 = 1 de turismo, 3 sobre o navio.

ANÁLISE DE TEXTO 5

Olá!! Irei para o mesmo cruzeiro que você foi e também fiquei em dúvida em fazer
ou não os passeios na Venezuela e no Panamá... Você pode me encaminhar a relação
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de passeios? Gostaria muito, até para também calcular meus gastos!!! Desde já
muito obrigada pelas informações prestadas aqui!! ;)

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3 = Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☒
C4 = Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5 = conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= Preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☒, 4= reais ☐
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 3 = 2 sobre turismo e 1 sobre custo.

ANÁLISE DE TEXTO 6

Olá! Irei com o meu marido em novembro para o mesmo cruzeiro e tenho bastante
dúvidas. Teria como me passar o e-mail com as informações? Achei muito boas as
dicas que você deu aqui no tópico!! Obrigada desde já!

Local: Brasil.
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Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☒, 2= sugestões ☐, 3 = informação ☒
C4 = Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 3 = 1 de turismo e 2 de conselhos.

ANÁLISE DE TEXTO 7

Quais são as bebidas incluídas no cruzeiro? E as opções de entretenimento durante o
dia e a noite são boas? Obrigada pelas dicas!

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
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C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2 = excursões ☐, 3 = cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☒, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4 = Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2 = cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4 = reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 2 = 1 de turismo e 1 de conselho.

ANÁLISE DE TEXTO 8

Olá, vou embarcar com meu marido nesse cruzeiro dia 22/08... de Cartagena... Será
que você poderia me enviar suas dicas???? Obrigada!!!

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo.
1= passeios ☐, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas☒, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
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C4= conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 2 = 1 de turismo e 1 de conselho.

ANÁLISE DE TEXTO 9

Bom dia, Minha esposa e eu chegamos dia 19/07/14, desse cruzeiro, achamos
maravilhoso nada a reclamar. Comida boa, atendimento perfeito. Irão adorar.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 1
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
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C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☒, 2= bom ☒, 3 = perfeito ☒, 4= imperdível

Total de valores positivos: 4 = 1 de turismo e 3 de opinião.

ANÁLISE DE TEXTO 10

Oi boa tarde, galera!!! Embarcarei dia 31/10/2014, em Colón. Gostaria que alguém
que já tenha viajado me desse algumas dicas de excursões nas paradas e se possível,
que me mande fotos. Abração a todos!!!

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 1
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☐, 2= excursões ☒, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☒, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☒, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☒, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐
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Total de valores positivos: 2 = 1 de turismo e 1 de conselho.

ANÁLISE DE TEXTO 11

Olá, estarei indo para o cruzeiro Monarch em abril/2015, gostaria de saber se alguém
pode me informar se existe a necessidade de reservarmos algum passeio com
antecedência antes de embarcarmos, pois li num blog que, por exemplo, o passeio
com os golfinhos é limitado, e pode acontecer de não conseguir vaga. E como é um
dos passeios que tenho interesse de fazer, fiquei preocupada em não conseguir.
Obrigada desde já pela atenção.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 1
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☒
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☒
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 2 = 1 sobre turismo e 1 sobre conselho.
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ANÁLISE DE TEXTO 12

Nós embarcamos em Cartagena, na primeira parada ARUBA, fizemos um passeio
com uma agência de fora não pelo navio fomos conhecer a piscina natural e na volta
ficamos em Palm Beach, MARAVILHOSO. Em La Guaira íamos conhecer o
teleférico pegamos um taxi particular, mas houve um acidente na estrada e
desistimos rodamos por perto mesmo, SE TIVESSE FICADO NO NAVIO TERIA
SIDO MELHOR. Em Curaçau contratamos uma agência também fora do navio que
fizermos um tour pela cidade, passamos na fábrica no licor Curaçau depois fomos a
uma praia particular, MAMBO BEACH, MARAVILHSO. Em Cólon íamos
conhecer as eclusas, depois iríamos fazer compras, tudo através de uma agência de
fora, mas quando desembarcamos começou a chover muuuuito forte, então fomos
fazer compras primeiro e se desse tempo iríamos às eclusas. Não deu tempo rsrsrs.
Quanto ao passeio de submarino ou ouvi sim, achamos muito caro então decidimos
fazer outro. Se precisar de mais informações é só perguntar.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 1
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☒
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☒
C5= Conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☒, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 4 = 1 de turismo, 1 de conselho, 1 de compra, 1 de embarcação.
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ANÁLISE DE TEXTO 13

Estou querendo fazer esse cruzeiro com o meu marido. Alguém pode me dizer
quanto gastou em média na viagem? Incluindo passeios nas paradas, taxas e
seguros?

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☒, 4= reais ☐
C7= Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 2 = 1 de turismo e 1 de custo.
ANÁLISE DE TEXTO 14

Oi..., se você puder me mandar uma lista de todos os passeios eu agradeço
muuuuito. Segue meu email: ...Quero demais fazer o passeio com os golfinhos para
nadar com eles. No navio eles vendem? Quanto a festa de gala, vestido precisa ser
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longo mesmo? Homens de terno? Onde você ficou hospedada em Cartagena?
Obrigadaaaaaaaaaaaaaa.

Local: Brasil.
Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3= cruzeiro ☐
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☒
C5= Conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☐, 4= reais ☐
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 2 = 1 de turismo e 1 sobre embarcação.

ANÁLISE DE TEXTO 15

Olha eu diria que o gasto gira mais ou menos em torno de R$ 4.000,00 por pessoa.
Nós fomos para Cartagena dia 08/07, fizemos diversos passeios e embarcamos dia
12/07, no cruzeiro. Esses valores compreendem passagens aéreas, cruzeiro, passeios
e algo mais. Abraço.

Local: Brasil.
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Conotação da mensagem: mensagem sobre o Cruzeiro, incluindo as variáveis em relação à
decisão de processo de compra.
Forma: conversa via fórum.
Motivação: informações específicas do Cruzeiro.
Ator C1= 2
C2= Conteúdo de mensagem sobre turismo:
1= passeios ☒, 2= excursões ☐, 3 = cruzeiro ☒
C3= Conteúdo de mensagem sobre conselho:
1= dicas ☐, 2= sugestões ☐, 3= informação ☐
C4= Conteúdo de mensagem sobre a embarcação:
1= fotos ☐, 2= cabines ☐, 3= navio ☐
C5= Conteúdo sobre o processo de compra:
1= decisão ☐, 2= escolha ☐, 3= compra ☐, 4= reserva ☐
C6 = Conteúdo sobre custo:
1= preço ☐, 2= valores ☐, 3= gastos ☒, 4= reais ☒
C7 = Conteúdo de opinião:
1= maravilhoso ☐, 2= bom ☐, 3= perfeito ☐, 4= imperdível ☐

Total de valores positivos: 4 = 2 de turismo e 2 de custo.

Tabela final somatório dos valores
Os valores somados foram os relativos aos códigos: C2= Turismo; C3= Conselho; C4=
Descrição do navio; C5= Processo de compra: decisão, escolha, compras, reserva; C6= Custo
e C7= Opinião. Foi excluído da Tabela o código C1 (do gênero do ator).

Conteúdo
C2
C3
C4
C5
C6
C7

1
1
2
0
0
0
0

2
1
1
1
1
0
0

3
1
0
0
0
0
0

4
1
0
3
0
0
0

5
2
1
0
0
1
0

6
1
2
0
0
0
0

7
1
1
0
0
0
0

Valores
8
9
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3

Total
10
1
0
0
0
0
0

11
1
1
0
0
0
0

12
1
1
1
1
0
0

13
1
0
0
1
0
0

14
1
0
1
0
0
0

15
2
0
0
0
2
0

17
10
6
3
3
3
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Em todos os textos foram apontadas referências sobre turismo (C2), o que mostra que
o site TripAdvisor é visto como um especialista na área, no qual os usuários procuram dados
que possam auxiliar no processo de compra. Pelos pressupostos de Giddens (1991), as pessoas
procuram os sistemas peritos para obter um aprendizado específico, no caso do TripAdvisor,
nesse caso informações sobre viagens e lazer.
Jenkins, Ford e Green (2014) afirmam que o especialista consegue ter mais poder de
voz na narração de uma mensagem por ser reconhecido na comunidade e, por isso, pode
propagar a informação. Sob esse ponto de vista, o TripAdvisor, ao ser um especialista
reconhecido da área de turismo, pode atrair mais usuários que busquem informação específica
na área e, ao mesmo tempo, fazer circular mensagens de consumo pelo site. De acordo com
os resultados, a palavra “cruzeiro” aparece nas postagens 1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, já a palavra
“passeio” consta nas postagens 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14 e 15. Essa procura por informações de
Turismo, segundo Samara e Morsch (2005, p. 25), define que o envolvimento dos usuários no
fórum é resultado do alto investimento com o cruzeiro.

Busca de informação extensa e de alto envolvimento [...] ocorre tipicamente em
circunstâncias nas quais um produto é comprado com pouca frequência e tem preço
alto, como a maioria dos produtos de pesquisa ou de compra (ou de comparação). As
compras de automóveis, móveis, serviços financeiros ou viagens de férias
representam decisões de compra em que a auto-imagem do consumidor ou alto valor
simbólico do produto pode ser uma força motivadora da decisão. Em consequência,
o que geralmente ocorre é a intensa coleta de fatos relativos às diferentes alternativas
disponíveis.

O segundo valor mais citado foi o conteúdo de conselho (C3), o que mostra que o site
pode servir como uma validação social, a partir do momento em que os usuários buscam
opiniões de outros membros para tomar uma decisão. A procura por dicas faz com que o site
TripAdvisor posicione-se como um agente influenciador, já que é visto como um veículo de
credibilidade na comunidade nele montada (ADOLPHO, 2011). A palavra “informação” foi a
mais citada, estando presente nas postagens 1, 5, 6, 7, 11 e 12. A segunda mais citada foi
“dicas”, encontrada nas postagens 1, 7, 8 e 10. Sob a luz dos pressupostos de Samara e
Morsch (2005, p. 71), o site atua como grupo de referência para os membros, por sua
influência informativa, quando “o indivíduo busca a informação sobre o produto em grupos
de profissionais especialistas ou associações”.
Nesse valor de conselho, observa-se que o site possui inúmeras iscas digitais, que são
as informações deixadas pelos usuários sobre os locais, que funcionam como um atrativo para
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a escolha do processo de compra. Como afirma Adolpho (2011, p. 67): “A informação
aumenta o valor de um produto ou um serviço. Quanto mais informação o consumidor tem
sobre o que é vendido, mais seguro ele fica, maior valor ele dá ao produto e maior a
propagabilidade de ele efetuar a compra”.
Nesse aspecto, as contribuições no fórum podem realizar um filtro na informação. O
conteúdo gerado pelos usuários contém dicas e dados que dão segurança ao processo de
escolha.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base na pesquisa bibliográfica e na análise do estudo do caso, inferiu-se que o
TripAdvisor é uma rede social por conter agrupamentos humanos. Ainda, atua como uma
mídia social ao incorporar o sistema de avaliações de usuários no site, respondendo, assim, ao
objetivo geral da pesquisa.
O objetivo específico I, “levantar através de estudos bibliográficos os aspectos teóricos
que fundamentam a pesquisa” foi atendido ao longo dos capítulos 1, 2 e 3. Em um primeiro
momento, sob a ótica de Giddens (1991), Hall (2005), Canclini (2006), Moraes (1999),
Castells (1999), Cardoso (2007), Santaella (2003), Sá (2004), Recuero (2010), Rosa e Santos
(2013), Shirky (2011), Jenkins (2009), Tapscott, Ticoll e Lowy (2001) e O’Reilly (2005), foi
apresentado como o advento da modernidade (com a separação do tempo e do espaço), a
multiplicação dos fluxos culturais e as redes globalizadas auxiliaram na propagação de signos
e encontraram, nas redes sociais, uma nova forma comunicacional – a Comunicação Mediada
por Computador (CMC), com a presença dos laços sociais e a construção de identidades
virtuais, o surgimento das comunidades virtuais e a cultura participativa e de convergência
que criaram outros modos de comunicar-se e de fazer negócios, baseados no trabalho e na
criatividade do usuário.
Em um segundo momento, pelos pressupostos de Bakthin (2006), Simmel (2006),
Maffesoli (1998), Goffman (1985, 2012), Winkin (1998), Thompson (1998), Primo (2011,
2013), Resende e Leite (2012), Recuero (2012), Rosa e Santos (2013), Sibilia (2008), Antoun
(2008), Filho (2007), Anderson (2006), Lessa e Granero (2012), Dover e Moffit (2012),
Berger (2014) e Jenkins, Ford e Green (2014), evidenciou-se que as interações trazem valores
que garantem o “estar juntos”, o face a face, a comunicação orquestral e não linear e como as
mídias introduzem formatos novos de interação, dentre eles destacando-se o computador, que
passa a mediar a interação, a representação do Eu na forma digital, a conversa em rede, o boca
a boca virtual, a participação ativa dos usuários, a construção do mercado de nicho e a
transformação de ambientes de negócios em comunidades virtuais que chamem a atenção
desses consumidores produtores, resultando na propagação das vozes dos usuários.
Em um terceiro momento, definiu-se, por meio dos autores McCracken (2002, 2003,
2012), Fiore (2001), Tapscot, Ticoll e Lowy ( 2001), Qualman (2011), Primo (2011), Evans e
McKee (2010), Miller (2011), Rocha e Pereira (2012), Kotler (2010), Tapscott e Williams
(2007), Shirky (2012), Surowiecki (2006), Samara e Morsch (2005), Torres (2009) e Adolpho
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(2011) um panorama do boom do consumo e de suas fases, o papel dos meios de comunicação
na propagação de signos, a entrada do comércio on-line, a construção de negócios digitais
baseados no comércio social e da mídia social, o perfil e o comportamento do novo
consumidor participativo na Internet, o surgimento do prosumidor, a figura dos
influenciadores e dos especialistas e o processo de compra e de legitimação de
comportamentos coletivos de consumo pela validação social.
O capítulo 4 apresenta o TripAdvisor e explica detalhes do site, da observação direta e
participante, da entrevista, da documentação do site, bem como analisa o conteúdo do fórum
de cruzeiros Pullmantur. O resultado da observação direta do site foi notar que o TripAdvisor
atua em um mercado de nicho de viagens, tendo alto engajamento dos usuários (pelas
avaliações e envio de fotos de locais) e circulação de mais histórias positivas do que
negativas. Observou-se que há participação dos usuários na maioria dos menus (exceto o
botão “Mais” e “Voos”). Nos menus “Restaurantes” e “Hotéis” há sistema de busca por
locais, com possibilidade de reservas, mostrando que o site atua como um infomediário, ao
possibilitar comércio eletrônico e venda de serviços contratados indiretamente. Na observação
participante, notou-se que as avaliações criam narrativas de valores, em que locais podem ser
endossados por usuários. Na parte das avaliações, há boca a boca dirigido para a área de
turismo, descrição de experiências e valor prático de informações.
O conteúdo das avaliações é feito pelos usuários, em um sistema que permite a
manifestação da opinião de cada membro e envolve valores diferentes como localização
(hotel, restaurante, atrações), atendimento (hotel, restaurante), características do restaurante,
qualidades da gastronomia (elogios ou críticas), dicas sobre o local (hotel, restaurante,
atrações) e descrição dos hotéis com a estrutura física. Nesse sistema, cada contribuição do
usuário vai ganhando estrelas e se define uma nova categoria de colaborador (desde júnior até
mestre). Os membros assim são ranqueados. Nesse sistema de ranking, o usuário ganha mais
reputação conforme faz mais resenhas detalhadas dos locais. Essas avaliações são feitas por
vontade própria de cada membro do site TripAdvisor. Os números oficiais da empresa
pontuam a importância das avaliações para gerar credibilidade em todo serviço oferecido.
Como os usuários se encontram em rede, há uma comunização, já que consumidores ficam
conectados com outros consumidores (KOTLER, 2010).
Há motivações pessoais de participação, como reconhecimento, reputação e milhas.
As empresas se cadastram para serem avaliadas por procurar reconhecimento, reputação e
prêmios. Existe a figura do colaborador e especialista e cada usuário pode alcançar mais
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reputação dependendo da quantidade de avaliações feitas. O conteúdo gera referências de
locais. As motivações dos usuários no TripAdvisor mostram o aprendizado, o
reconhecimento, a reputação e as recompensas como alguns dos pontos fortes que fazem os
membros participarem nessas avaliações. Observa-se que o TripAdvisor reúne bens digitais,
serviços e informações criadas por usuários. Desse modo, se posiciona como um agregador
(ANDERSON, 2006). Além disso, o site possibilita a criação de narrativas por dispositivos
móveis (tablets e celulares), o que permite uma comunicação das coisas em movimento
(LEMOS, 2013).
Os locais – restaurantes, hotéis, atrações – também são ranqueados por avaliações e,
por isso, ganham prêmios diversos. Essas recompensas são resultado das avaliações em
conjunto dos usuários que concedem ao local um reconhecimento pelo serviço. Desse modo, o
estudo de caso responde o objetivo II – identificar os critérios utilizados nas avaliações – e o
objetivo III – levantar o conteúdo que o usuário deixa ao passar pelo site TripAdvisor.
A análise de conteúdo do fórum de Cruzeiros, no tópico Pullmantur, e as entrevistas
em profundidade estabelecem que o TripAdvisor constrói um negócio digital ancorado nos
3Cs: comércio, conteúdo e comunidade. O comércio é visível nas buscas de hotéis e viagens,
com links direcionando para a compra ou para a reserva de serviços. O conteúdo é gerado
pelos usuários por avaliações e postagens (nos fóruns). A comunidade é estabelecida no site,
no qual os usuários compartilham interesses em comum (viagens e lazer). As “colas sociais”
são produzidas pelos próprios membros ao avaliarem locais, pois resultam em testemunhos
diversos, que acabam validando ou referenciando a compra no TripAdvisor. Além de o site
atuar como uma comunidade, também utiliza mídias sociais como Facebook, Twitter,
Youtube e Instagram. Entre essas mídias, o destaque é a integração do Facebook diretamente
com o site TripAdvisor, que reconhece o perfil do usuário na mídia e, ao mesmo tempo,
conecta com os outros amigos em rede e usuários ativos do serviço. Tal integração permite a
observação do que os amigos em rede estão avaliando, seja diretamente no site ou pelos emails comerciais enviados pela empresa.
Conclui-se, desse modo, que o site TripAdvisor possui uma comunidade de usuários
prosumers, já que não só consomem as informações disponíveis no ambiente como também
produzem dados sobre os locais que frequentam. Conceitos são gerados nas avaliações dos
locais e estão disponíveis para serem consultados por qualquer membro do serviço. Já o
ambiente mais interativo é o fórum, que reúne comentários de diversos membros, muitas
vezes sob um mesmo tópico. Percebe-se que os usuários procuram o site para obter iscas
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digitais e, por meio delas (conselhos, informações, dicas), validam um comportamento de
compra, de modo que o conteúdo gerado pelo usuário tanto nas avaliações como nos fóruns
pode influenciar o comportamento de compra do coletivo. Essa validação social gera uma
prova social, na qual os usuários seguem os conselhos da maioria, partindo do pressuposto de
que se a maioria está fazendo e aprovando é porque este é o caminho correto a ser tomado.
Desse modo, a análise de conteúdo e a entrevista pessoal respondem ao objetivo IV – analisar
a percepção e a atitude do participante em rede do TripAdvisor em relação ao consumo online sob a influência do argumento da prova social.
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SOBRE
Sobre o TripAdvisor®
TripAdvisor® é o maior site de viagens do mundo* e ajuda turistas a planejarem e reservarem
a viagem perfeita. O TripAdvisor traz dicas confiáveis de viajantes reais e inúmeros recursos
de planejamento, além de contar com links para as ferramentas de reserva que pesquisam
centenas de sites para encontrar os melhores preços de hotéis. Os sites do TripAdvisor juntos
formam a maior comunidade de viagens do mundo, com aproximadamente 315 milhões de
visitantes por mês** e mais de 200 milhões de avaliações e opiniões, cobrindo mais de 4,4
milhões de acomodações, restaurantes e atrações. Os sites operam em 45 países em todo o
mundo, incluindo a China em daodao.com. O TripAdvisor também inclui o TripAdvisor for
Business, um setor que se dedica a divulgar à indústria turística o acesso aos milhões de
visitantes mensais do TripAdvisor.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) administra e opera sites sob domínio de outras 24
empresas de mídia de viagens, como: www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com,
www.cruisecritic.com,
www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com,
www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk,
www.holidaywatchdog.com,
www.independenttraveler.com,
www.jetsetter.com,
www.lafourchette.com,
www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com,
www.seatguru.com,
www.smartertravel.com,
www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.virtualtourist.com, www.kuxun.cn e
www.viator.com
*Fonte: comScore Media Metrix para os sites do TripAdvisor, âmbito internacional, agosto de 2014
**Fonte: Google Analytics, média mensal de usuários únicos, 3º trimestre de 2014; não inclui tráfego do site

daodao.com
©2013 TripAdvisor, Inc. Todos os direitos reservados.
FONTE: TRIPADVISOR

Missão do TripAdvisor:
Ajudar pessoas ao redor do mundo a planejar e vivenciar uma viagem perfeita.
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NÚMEROS
Os sites da marca TripAdvisor formam o maior grupo de viagem do mundo, com
aproximadamente 315 milhões de visitantes únicos por mês*, 70 milhões de usuários
cadastrados e mais de 200 milhões de avaliações e opiniões.
TripAdvisor.com possui:
o + de 200 milhões de avaliações e opiniões de viajantes ao redor do mundo
o + de 4,4 milhões de empresas em + de 145.000 destinos
o + de 1.400.000 acomodações
o 890.000 hotéis, pousadas e hotéis especializados
o Aproximadamente 650.000 propriedades do “Aluguel Temporada”
o + de 480.000 atrações
o + de 2.400.000 restaurantes
o + de 26.000.000 de fotos espontâneas feitas pelos usuários
Mais de 115 novas postagens a cada minuto.
Mais de 70 milhões de membros cadastrados ao redor do mundo.
Em média, cerca de 2.600 novos tópicos são postados diariamente nos fóruns do TripAdvisor.
Mais de 85% dos comentários feitos nos fóruns do site são respondidos em até 24 horas.
TripAdvisor oferece fácil acesso em todo mundo para as principais agências de viagem
online como Expedia, Orbitz, Travelocity, Hotels.com, Priceline, Booking.com, entre
outras.
TripAdvisor, Inc. oferece aos fornecedores de viagens plataformas de publicidade gráfica
e plataformas de custo-por-clique.
TripAdvisor foi fundado em fevereiro de 2000, e pode ser acessado em 45 países e em 28 línguas diferentes,
incluindo
os
sites
dos
Estados
Unidos
(http://www.tripadvisor.com),
Reino
Unido
(http://www.tripadvisor.co.uk), França (http://www.tripadvisor.fr), Irlanda (http://www.tripadvisor.ie),
Alemanha
(http://www.tripadvisor.de),
Itália
(http://www.tripadvisor.it),
Espanha
(http://www.tripadvisor.es), Índia (http://www.tripadvisor.in), Japão (http://www.tripadvisor.jp), Portugal,
Brasil
(http://www.tripadvisor.com.br),
Suécia
(http://www.tripadvisor.se),
Holanda
(http://www.tripadvisor.nl), Canadá (http://www.tripadvisor.ca), Dinamarca (http://www.tripadvisor.dk),
Turquia
(http://www.tripadvisor.com.tr),
México
(http://www.tripadvisor.com.mx),
Noruega
(http://no.tripadvisor.com), Polônia (http://pl.tripadvisor.com), Austrália (http://www.tripadvisor.com.au),
Singapura
(http://www.tripadvisor.com.sg),
Coreia
(http://www.tripadvisor.co.kr),
Tailândia
(http://th.tripadvisor.com), Rússia (http://www.tripadvisor.ru), Grécia (http://www.tripadvisor.com.gr),
Indonésia (http://www.tripadvisor.co.id), Argentina (www.tripadvisor.co.ar), Taiwan (www.tripadvisor.tw),
Malásia (http://www.tripadvisor.com.my), Egito (http://www.tripadvisor.com.eg), Nova Zelândia
(http://www.tripadvisor.co.nz/),
África
do
Sul
(http://www.tripadvisor.co.za),
Vietnã
(http://www.tripadvisor.com.vn/),
Israel
(http://www.tripadvisor.co.il),
Hungria
(http://www.tripadvisor.co.hu/),
Eslováquia
(http://www.tripadvisor.sk/)
e
Sérvia
(http://www.tripadvisor.rs/). O TripAdvisor também pode ser acessado na China pelo daodao.com
(http://www.daodao.com) e Kuxun.cn (http://www.kuxun.cn).
TripAdvisor, Inc. emprega mais de 2.700 pessoas (Dados: Novembro de 2014).
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DESTAQUES DA MARCA EM 2013 – NO BRASIL E NO
MUNDO







O Tripadvisor é hoje uma empresa que vale US$14 bilhões
Receita global do ano fiscal de 2013 apresentou um crescimento de 24%, totalizando US$944
milhões
50 milhões de avaliações e opiniões só no ano de 2013
Na área de mobile, o tráfego quase dobrou – 40%, e crescimento dos downloads de aplicativos
foi de quase 150% – 100 milhões
Perfil Plus - terminamos o ano com 69 mil assinaturas

De acordo com os dados do www.tripadvisor.com.br, os destinos internacionais mais
buscados pelo brasileiros em 2013, foram:
Orlando
Nova Iorque
Buenos Aires
Paris
Cancún
Santiago
Londres
Miami
Roma
Miami Beach


Estados Unidos
Estados Unidos
Argentina
França
México
Chile
Inglaterra
Estados Unidos
Itália
Estados Unidos

Destinos nacionais mais procurados pelos brasileiros:

Rio de Janeiro
São Paulo
Natal
Fortaleza
Maceió
Gramado
Porto de Galinhas
Florianópolis
Salvador
Porto Seguro


Destinos europeus mais visitados pelos usuários brasileiros:
Paris
Londres

França
Reino Unido
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Roma
Lisboa
Barcelona
Florença
Amsterdã
Madri
Veneza
Istambul


Top 10 destinos brasileiros mais visitados por estrangeiros em 2013:
Rio de Janeiro
São Paulo
Búzios
Florianópolis
Salvador
Foz do Iguaçu
Natal
Fortaleza
Porto de Galinhas
Manaus








Itália
Portugal
Espanha
Itália
Netherlands
Espanha
Itália
Turquia

RJ
SP
RJ
SC
BA
PR
RN
CE
PE
AM

Os países que mais procuram por destinos no Brasil são: Brasil, seguido de Argentina,
Estados Unidos e Reino Unido;
Atualmente temos 4.110 hotéis brasileiros cadastrados no site, juntos eles alcançaram uma
nota média de 4,04 em 2013. As acomodações mais bem avaliadas ficam em Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará;
292.787 restaurantes brasileiros cadastrados, com uma nota média de 4,22 em 2013. Os
restaurantes mais bem avaliados ficam no Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Ceará e
Alagoas;
12.422 atrações brasileiras cadastradas, com uma nota média em 2013 de 4,37. As atrações
mais bem avaliadas no Brasil em 2013 ficam nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Pará,
Amazonas e Mato Grosso do Sul.

Otimismo em relação ao setor turístico no Brasil
De acordo com uma pesquisa¹ da Ipsos encomendada pelo TripAdvisor em 2014, setenta e nove por
cento dos brasileiros planejam viajar internacionalmente em 2014, em 2013 esse número representava
59%. Já 94% estão planejando fazer uma viagem doméstica, um aumento de 6% em comparação com
o ano anterior.
A mesma pesquisa também revelou que 75% das acomodações do Brasil estão otimistas em relação à
projeção de seus negócios.

137

Veja abaixo outros insights revelados pelo estudo:
Importância dos comentários online


Hoteleiros do Brasil e do mundo reconhecem o impacto das avaliações e opiniões de
outros usuários online sobre a decisão de reserva - (94%) afirmam que eles encorajaram
ativamente seus hóspedes a compartilhar online sua experiência pós-viagem.



89% dos brasileiros responderam ‘TripAdvisor’ como a fonte online mais utilizada para
inspiração enquanto estão pesquisando e planejando suas férias, seguido de 'Sites de
Contéudo de Viagem’ (66%). No entanto, as ferramentas online e offline coexistiem. No
Brasil, os viajantes relatam que eles gostam de usar ambos os recursos durante o
planejamento - 86%, afirmaram que utilizam os meios off-line como incluindo ‘boca a
boca’ (59%) e ‘imprensa’ (38%) e ‘guias de viagem’ (37%).

Dispositivos móveis no planejamento de viagens


64% dos brasileiros reservaram sua última viagem online, porém apenas 4% fizeram
reservas por meio de dispositivos móveis.



Viajantes no mundo todo que reservaram sua última viagem mobile são os mais inclinados
a afirmar que uma boa promoção determina sua escolha de destino, cerca de 20% a mais
do que os viajantes que fizeram sua reserva por outros meios.



3 a cada 4 hoteleiros do mundo (76%) já oferecem uma oferta especial para reservas
móveis e 50% dos que ainda não oferecem afirmaram que planejam introduzir esse tipo de
oferta até o final de 2014.



40% dos hoteleiros brasileiros permitem que os hóspedes façam reservas pelos seus sites
por meio de dispositivos móveis e 38% afirmam ter um site compatível para ser acessado
por dispositivos móveis.

Crescimento da América do Sul


27% das propriedades no Brasil planejam novas contratações, número acima da média
mundial.



No Brasil, 74% das acomodações devem aumentar o valor das diárias em 2014.

CURIOSIDADES


24.710 membros do TripAdvisor contribuíram com mais de 100 avaliações.



Para um hotel nos 500 destinos mais pesquisados do TripAdvisor, o número médio de
avaliações é de 174.
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O hotel mais comentado é o Luxor Las Vegas, com 13.677 comentários.



O hotel mais fotografado é o Majestic Colonial Punta Cana, com 16.274 fotos.



O restaurante mais comentado é o Mon Ami Gabi, em Las Vegas, com 4.729 avaliações.



O restaurante mais fotografado é o Mama's Fish House, no Havaí, com 1.154 fotos.



A atração mais comentada no TripAdvisor é a Torre Eiffel, com 24.43 avaliações.



A atração mais fotografada no TripAdvisor é a Torre Eiffel, com 9.181 fotos.

¹ Metodologia: O TripBarometer, estudo realizado pelo TripAdvisor, é baseado em uma pesquisa
online realizada entre 14 fevereiro e 10 março de 2014, pela Ipsos, empresa de pesquisa global. Um
total de 61.007 entrevistas foram concluídas em 32 mercados, abrangendo sete regiões. A amostra é
composta por 50.637 consumidores, que são os usuários do site TripAdvisor e painelistas on-line da
Ipsos que planejaram sua viagem on-line no ano passado; e 10.370 representantes de acomodações
registrados no TripAdvisor, tornando-se a maior pesquisa combinada de hoteleiros e viajantes do
mundo. Os dados da pesquisa do consumidor são ponderados para representar o perfil conhecido da
população on-line, para se manter em sintonia com as edições anteriores do TripBarometer. Igual
ponderação também é aplicada em âmbito nacional para a pesquisa com os hoteleiros. Para informações
adicionais sobre TripBarometer, visite http://www.tripadvisor.com.br/TripAdvisorInsights e faça o
download do relatório global.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
TripAdvisor e Facebook: Wisdom of Friends – Permite que viajantes recebam dicas de
seus amigos do Facebook para planejarem sua viagem. Além de recomendações
personalizadas, é permitido visualizar as avaliações e opiniões de amigos de amigos,
tornando essa experiência ainda mais personalizada e divertida.
Reviews at a Glance – Permite que viajantes analisem de maneira rápida os comentários
de uma propriedade com pelo menos 50 avaliações no TripAdvisor. Essa característica do
site seleciona as frases mais comuns das avaliações como “ótima localização” e “wi-fi
grátis”, em uma caixa acima das avaliações mais recentes – permitindo que viajantes
tenham uma informação mais atual, sem ter a necessidade de ler dúzias de opiniões.
Mobile City Guides – Oferece acesso por meio de smartphone a informações detalhadas
sobre destinos, incluindo opiniões sobre hotéis, restaurantes e passeios, assim como
sugestões de itinerários e acesso interativo offline. O Mobile City Guides é sincronizado
com o conteúdo atual do TripAdvisor apresentando aos usuários as opiniões mais
recentes. Esse recurso também oferece dicas privilegiadas que podem ser visualizadas sem
uma conexão de dados, incluindo informações detalhadas sobre bairros, história, cultura,
arquitetura, clima e transporte. O acesso à informação offline é particularmente útil para os
viajantes no exterior, que podem baixar os aplicativos antes de ir, poupando-os de tarifas
caras de roaming.
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Calculadora Aluguel Temporada – A Calculadora Aluguel Temporada oferece aos
viajantes uma maneira fácil de comparar opções de hospedagem, como os valores de
aluguel de temporada e os custos de um hotel com base no número de adultos e crianças
em seu grupo de viagem, número de noites e se planeja cozinhar suas próprias refeições
ou não.
TripAdvisor Flights with Fees Estimator – oferece aos viajantes a maior lista de voos
com as melhores ofertas disponíveis e um único estimador de taxas, que ajuda viajantes a
visualizar o verdadeiro custo de um voo em uma única tela. O estimador de taxas calcula e
compara o custo total de um voo, incluindo preço do bilhete, taxas de bagagem e taxas de
entretenimento. Essa funcionalidade do TripAdvisor também conta com o “SeatGuru”,
mapa com localização e disponibilidade de assentos de avião, e o “TripTip! Alerts”,
quando os bilhetes de classe executiva ou primeira classe estão disponíveis por um preço
abaixo de custo. Além disso, TripAdvisor Flights também exibe itinerários e custos para
rotas relevantes em toda a Europa Continental.
Restaurantes – Mais de 2,3 milhões de restaurantes em 24 mil destinos e mais de dois
milhões de avaliações e comentários, assim como mapas, filtros e formas fáceis para fazer
reservas. Os viajantes podem classificar e pesquisar restaurantes por preço, tipo de
cozinha e por meio do ícone “recomendado para”.
Fóruns – permite aos membros fazer perguntas e compartilhar suas opiniões, conselhos e
experiências em discussões interativas. Muitos dos fóruns apresentam “especialistas de
destino”; colaboradores regulares apaixonados pelos destinos que eles representam. Sejam
moradores residentes ou visitantes frequentes, eles têm grande conhecimento do que está
acontecendo em seus destinos.
Vídeos – Torna mais fácil a postagem de vídeos para viajantes e para os comerciantes que
pretendem mostrar suas propriedades, apresentando seus vídeos no TripAdvisor
gratuitamente. Os vídeos podem ter até dez minutos de duração.
Histórico – Personaliza o planejamento de viagem permitindo que os viajantes salvem os
custos referentes a hotéis, restaurantes e atrações. Os usuários podem expandir seus planos
por meio de mapas, fotos, além de adicionar suas próprias notas e detalhes de plano de
viagem.
Mapas – Recurso que te faz encontrar o hotel perfeito, ao melhor preço, exatamente no
local certo, de maneira fácil. As funcionalidades do TripAdvisor combinam popularidade,
preço e disponibilidade em uma ferramenta de mapeamento dinâmico.
Páginas internas – Permite que milhões de viajantes visualizem, contribuam e editem os
mais recentes guias de viagens disponíveis em mais de 33 mil destinos no mundo inteiro.
Ferramenta de Seleção Avançada de Hotel – Permite aos viajantes uma fácil
visualização dos hotéis mais populares por destino, bairro, preço e classificação.
Fotos Amadoras – As mais de 26 milhões de fotos amadoras publicadas por viajantes dão
uma visão dos bastidores de hotéis, restaurantes e atrações em todo o mundo.
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Índice de Popularidade de Hotel – Ranking baseado em uma série de fatores, como
qualidade, atualização do conteúdo no site e hospitalidade.
Check Rates – Compara preços e disponibilidade de hotéis em diferentes sites com apenas
um click.
TripWatch – Oferece alerta de e-mail personalizados sobre destinos, restaurantes e
atrações selecionados pelo viajante.

APLICATIVOS EM SITES DE TERCEIROS
O TripAdvisor ampliou sua exposição de marca a milhões de pessoas por meio de aplicativos
presentes em diferentes redes sociais, incluindo o Facebook:
Cities I’ve Visited, mapa interativo que permite aos viajantes selecionar os locais onde
estiveram e para onde estão indo, além de compartilhá-los com seus amigos. Mais de vinte
milhões de pessoas têm usado o aplicativo, que tem sido o app de viagem mais acessado no
Facebook desde o seu lançamento, em junho de 2007.
TravelPod’s Traveler IQ Challenge, determina o conhecimento geográfico do viajante por
meio de um teste cronometrado. Foi acessado por mais de 2,5 milhões de pessoas desde
junho de 2007.
Local Picks, aplicativo do Facebook com recomendações de viajantes e amigos para
descobrir os melhores lugares para comer.

TRIPADVISOR EM DISPOSITIVOS MÓVEIS
Os aplicativos do TripAdvisor são uma ferramenta poderosa para planejar suas
viagens:







No terceiro trimestre de 2014, 150 milhões de viajantes fizeram o download dos diversos
aplicativos do TripAdvisor.
Atualmente nossos aplicativos são baixados, em média, 28 vezes por minuto.

Com funcionalidades como “Ride There with Uber”, “Point Me There” e o “Modo
Offline”, TripAdvisor está inovando constantemente seus aplicativos usando GPS e
tecnologias sociais, para ajudar os viajantes a planejar e ter a viagem perfeita.
Nossos aplicativos são aclamados na maioria das plataformas móveis, incluindo iOS,
Android, iPad/Tablet, Nokia e Windows.

Família de Aplicativos do TripAdvisor

TripAdvisor
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TripAdvisor é o aplicativo de viagens mais baixado do mundo, segundo dados da
empresa Distimo, líder global em inteligência de negócios e dados do mercado de
aplicativos. Em abril de 2014, o app que ajuda viajantes a encontrar os melhores
lugares para comer, se hospedar e se divertir, atingiu a marca de 128 milhões de
downloads. Com mais de duzentos milhões de avaliações e opiniões sobre mais de
890 mil hotéis, 650 mil imóveis para alugar, 2,4 milhões de restaurantes e 480 mil
atrações, viajantes podem rapidamente procurar e reservar hotéis e passagens, fazer
upload fotos e postar avaliações enquanto viajam.

TripAdvisor City Guides
Disponível para os 92 destinos mais populares do mundo, o City Guides
oferece itinerários, tours, mapas de trânsito e avaliações de hotéis,
restaurantes e atrações da comunidade do TripAdvisor. Usuários também
podem utilizar o Facebook por meio de check-in no “Trip Journal”. O
aplicativo pode ser utilizado offline, evitando que usuários sejam
surpreendidos com altos gastos na conta do celular.
SeatGuru
SeatGuru é o melhor guia para o transporte aéreo, dando aos viajantes acesso a
mais de setecentos mapas (codificados por cores) de assentos de aeronave cores,
dicas sobre voos, detalhes sobre amenidades de avião, fotos enviadas por
usuários de cadeiras e camarotes, alertas de status de voo e muito mais.
http://www.tripadvisor.com.br/apps

TripAdvisor para dispositivo Móvel
Usuários podem:
 Encontrar hotéis, hotéis e restaurantes próximos pela função “Near Me Now”.
 Navegar para lugares facilmente com o “Point Me There”.
 Visualizar mais de duzentos milhões de avaliações e opiniões de usuários.
 Procurar por voos mais baratos.
 Perguntar em fóruns.
 Enviar avaliações e fotos em tempo real.
Custo: Gratuito.
Plataformas: iPhone, iPad, Android, Windows, Nokia
 Línguas: Português, Inglês, Árabe, Chinês, Dinamarquês, Holandês, Francês,
Alemão, Grego, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Russo,
Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco, Vietnamita.
 Classificação: 4,5 estrelas no Google Play e na iTunes Store.
 Lançado em: 2010, app para iPad em 2011.
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City Guides
Enquanto estão offline, usuários podem:
 Procurar tours e itinerários temáticos (destinos gastronômicos, viagem em família e
etc.).
 Navegar pelo destino escolhido usando “Point Me There”.
 Ver mapas do trânsito e locais próximos.
 Procurar e reservar hotéis, atrações e restaurantes usando as duzentas milhões de
opiniões e avaliações do TripAdvisor.
 Fazer check-in pelo Trip Journal, a nova funcionalidade do aplicativo.
Custo: Gratuito.
Plataformas: iPhone e Android.
Línguas: Inglês.
Classificação: 5 estrelas na iTunes Store e 4,4 estrelas no Google Play.
Lançado em: 2011 com a aquisição do EveryTrail.
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96 Cidades atualmente disponíveis:


Bruxelas



Fort Lauderdale



Oslo



Budapeste



Fortaleza



Panamá



Kyoto



Frankfurt



Paris



Sydney



Havaí



Vancouver



Helsinque






Aarhus



Hong Kong



Amsterdã



Houston



Pequim
Playa del Carmen e
Cozumel
Portland



Atenas



Istambul



Porto Alegre



Atlanta



Jacarta



Praga



Austin



Kyoto



Recife



Bangkok



Kuala Lumpur



Rio de Janeiro



Barcelona



Las Vegas



Roma



Belo horizonte



Lisboa



Salvador



Berlim



Londres



San Antonio



Birmingham



Los Angeles



San Diego



Boston



Madrid



Santiago



Brasília



Manaus



São Francisco



Bogotá



Manchester



São Paulo



Budapeste



Marrakesh



São Petersburgo



Buenos Aires



Melbourne



Seattle



Chicago





Seul



Cidade do Cabo



Miami e Miami Beach



Sevilha



Cidade do México



Milão



Sidney



Cingapura



Montreal



Taipei



Copenhague



Moscou



Tel Aviv



Cuiabá



Mumbai



Tóquio



Curitiba



Munique



Toronto



Dubai



Nashville



Vancouver



Dublin



Natal



Veneza



Edimburgo



Nova Deli



Viena



Estocolmo



Nova Orleans



Washington



Filadélfia



Nova York



Xangai



Florença



Orlando

TRIPADVISOR E AS EMPRESAS
TripAdvisor reconhece as experiências pessoais de milhões de viajantes de todo o mundo.
Atualmente, o site registra uma média de 115 contribuições por minuto. Isso é importante
para o viajante que planeja ter a viagem perfeita e também para os hoteleiros. Em média, cada
viajante lê uma dúzia de avaliações antes de fazer uma reserva. Além disso, o TripAdvisor
tem mais de 26 milhões de imagens que podem ajudar o usuário a tomar uma melhor decisão.
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Aliado do Hoteleiro
TripAdvisor é um grande aliado de empresas proporcionando três vantagens:




Permite detectar as qualidades e os defeitos de seu negócio, medir a satisfação de seus clientes
e até mesmo comparar seus resultados com concorrentes.
Promove a oportunidade de reforçar sua reputação e confiança dos clientes estabelecendo um
contato direto com os internautas.
Aumenta a visibilidade do negócio, permitindo que alcance novos clientes em todo o mundo.

Desde maio de 2010, existe uma divisão especialmente dedicada a proporcionar à indústria
turística acesso aos milhões de viajantes do TripAdvisor: TripAdvisor For Business (T4B).
Essa divisão é responsável pelo Perfil Plus, uma ferramenta que permite aos hoteleiros
colocar seus dados de contato em sua página do TripAdvisor, abrindo um canal direto com o
consumidor.
Avaliações Fraudulentas? Tolerância zero!
Antes de tudo, o TripAdvisor prioriza a liberdade de expressão e leva muito a sério a
legitimidade das avaliações incluídas no site. As avaliações fraudulentas não são apenas uma
violação das nossas condições de uso, mas sim uma prática profissional sem ética e ilegal. O
TripAdvisor dispõe de três formas para gerenciar a integridade das avaliações:
1) As avaliações, antes de sua publicação, passam por um sistema automático de filtros
constantemente aperfeiçoados pela nossa equipe técnica.
2) Nossos 315 milhões de viajantes estão sempre em alerta e nos informam imediatamente sobre
qualquer conteúdo suspeito.
3) Temos uma equipe de especialistas que avaliam os comentários apontados como suspeitas.

Qualquer uma das atividades listadas abaixo é considerada fraudulenta e, por isso, está sujeita
a graves penalizações. Qualquer tentativa por parte de proprietários ou agentes que trabalham
para uma propriedade é punida. São elas:










Escrever uma avaliação para seu estabelecimento.
Pedir a amigos e familiares que escrevam uma avaliação.
Contribuir com uma avaliação em nome de um cliente.
Copiar opiniões de livros de visitas e incluí-las como avaliações.
Pressionar usuários do TripAdvisor a retirar avaliações negativas.
Oferecer incentivos, como descontos e ofertas, para ganhar avaliações.
A contratação de alguém para inclusão de avaliações falsas.
Representar um concorrente ou um cliente de qualquer forma.
Tentar prejudicar um concorrente por meio de uma avaliação negativa .
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NOSSO TIME
Stephen Kaufer, fundador e CEO
Kaufer cofundou o TripAdvisor em 2000, com a missão de ajudar
viajantes ao redor do mundo a planejar e ter a viagem perfeita. Sob sua
direção, o TripAdvisor cresceu e se tornou o maior site de viagens do
mundo, com aproximadamente 315 milhões de visitantes mensais e
mais de duzentos milhões de avaliações e opiniões. Kaufer também
construiu a TripAdvisor Inc., que administra e opera sites sob domínio
de outras 24 empresas de mídia de viagem e expandiu a marca
TripAdvisor para 45 países. Kaufer e seu cofundador venderam o
TripAdvisor para a InterActive Corporation em 2004, que mais tarde
desmembraria seus negócios de viagens como Expedia Inc.
TripAdvisor foi propriedade da Expedia até dezembro de 2011,
quando se separou para se tornar sua própria empresa publicamente
negociada. Antes do TripAdvisor, Kaufer foi presidente da CDS, Inc.,
uma empresa independente provedora de softwares e, antes disso, foi cofundador e vice-presidente de engenharia
do CenterLine Software, onde liderou uma equipe premiada em programas sustentáveis. Kaufer, vencedor do
prêmio Ernest & Young como Empresário do Ano em 2005, possui muitas patentes de softwares e já discursou
em diversas conferências sobre tecnologia ao redor do mundo. Steve está no conselho do Glassdor
(www.glassdor.com); CarGurus (www.cargurus.com); e da fundação de proteção contra o carcinoma
(www.caringforcarcinoid.org). Além disso, Steve ama as esculturas de robôs de seu cunhado em Lipson
(www.lipsonrobotics.com). Kaufer é formado em Ciências da Computação pela Harvard University.
O destino favorito de Steve é Jerusalém, Israel.

Julie M.B. Bradley, diretora financeira
Julie é responsável pela supervisão de finanças corporativas, relações
com investidores, contabilidade, desenvolvimento empresarial,
recursos humanos e mercado imobiliário no TripAdvisor.
Anteriormente, foi vice-presidente e diretora financeira da Art
Technology Group (ATG), onde foi responsável pela gestão de todas
as atividades financeiras, relações com investidores e infraestrutura
global. Durante esse período, ela levou a empresa a um crescimento da
receita e supervisionou a aquisição da ATG pela Oracle.
Também foi nomeada como diretora financeira em 2010, com o prêmio
do Boston Business Journal. Antes de ingressar na ATG, Julie foi vicepresidente de finanças da Akamai Technologies. Ela começou sua
carreira na Deloitte. Atualmente, Julie faz parte do conselho da Meta
Exata (www.exacttarget.com), Wayfair (www.wayfair.com), e do
Judge Baker Children’s Center. Julie é certificada como contadora e
bacharel em Economia pela Faculdade de Wheaton.
O destino favorito de Julie é Jackson Hole, Wyoming.
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Seth Kalvert, vice-presidente sênior do conselho geral
Seth Kalvert é responsável por todas as atividades legais da
TripAdvisor, Inc. Antes de assumir sua posição no Conselho Geral, em
agosto de 2011, Seth ocupou diversos cargos na Expedia, Inc., mais
recentemente como Vice-Presidente e Conselheiro Geral Associado
desde fevereiro de 2006, sendo o principal responsável pelos aspectos
legais de fusões e aquisições empresa. Também liderou a equipe de
marcas de apoio jurídico do grupo Expedia, incluindo TripAdvisor e
Hotwire.
Antes de ingressar na Expedia, Seth ocupou várias posições na IAC /
InterActiveCorp, que foi constituída em julho de 2001. Anteriormente,
Seth trabalhou no desenvolvimento de negócios de uma rede online e de
uma empresa de comércio eletrônico, além de atuar como advogado em
escritórios de Debevoise & Plimpton LLP, em Nova York. Seth se formou pela Universidade de Brown e é
Doutor em Direito pela Universidade de Columbia.
O destino favorito de Seth é Queenstown, Nova Zelândia.

Bill Bailey, vice-presidente corporativo e de desenvolvimento de negócios
Bill Bailey é responsável por dirigir fusões, aquisições, alianças e
planejamento estratégico da empresa. Anteriormente, Bill foi vicepresidente de desenvolvimento corporativo e de negócios da
Ancestry.com, onde foi responsável por realizar múltiplas alianças e
aquisições, incluindo a aquisição de US$ 100 milhões em
Archives.com. Antes de integrar a Ancestry.com, Bill foi vicepresidente de desenvolvimento corporativo e de negócios da Check
Point Software Technologies, Inc., vice-presidente de desenvolvimento
corporativo da Autodesk e diretor sênior de desenvolvimento
corporativo da Yahoo, onde foi responsável por alianças estratégicas
globais, fusões e aquisições, integrações e estratégias de crescimento.
Bill é formado na Wesleyan University e Mestre pela Universidade de
Harvard e pela Kennedy School of Government, onde foi bolsista.
O destino favorito de Bill é Cidade do Cabo, África do Sul.

Marc Charron, diretor executivo, APAC
Marc Charron é responsável pela expansão do TripAdvisor na Índia,
Japão e Austrália, assim como pelo desenvolvimento de novos mercados
no sudeste da Ásia e na região do Pacífico na Ásia. Marc passou a
integrar o time do TripAdvisor em 2006, como gerente geral para a
Europa. Como o primeiro funcionário internacional da empresa, levou os
sites de línguas locais ao crescimento em toda a Europa e estabeleceu a
empresa em Londres. Antes de entrar para o TripAdvisor, Marc foi vicepresidente de marketing de produto do SquareTrade, em San Francisco.
Anteriormente, atuou como presidente da QXL.com, Getz Travel e
Danúbio Travel, em Londres. Marc é formado pela Trinity University no
Texas.
O destino favorito de Marc é Tóquio, Japão.
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Andy Gelfond, vice-presidente sênior de engenharia e operações
Andy Gelfond é responsável por liderar a equipe de engenharia no
TripAdvisor. Antes de ingressar no TripAdvisor, em 2004, Andy foi
fundador e diretor técnico de várias empresas com base em Boston,
como InterGroup Technologies, LumaPath e Publish2Go, e trabalhou
como arquiteto e diretor de desenvolvimento na Lotus Development
Corporation. Andy mudou-se para Boston em 1988, depois de vender
uma de suas empresas, a DeltaCom. Andy estudou na Escola Moore
de Engenharia e na Universidade da Pensilvânia.
O destino favorito de Andy é Pequim, China.

Dermot Halpin, presidente, Aluguel Temporada
Dermot Halpin supervisiona a área de Aluguel Temporada do
TripAdvisor. Anteriormente, era CEO da Autoquake, uma pequena
empresa que utilizou a análise de dados de internet para mudar a
forma como os carros são fabricados. Antes da Autoquake, Dermot foi
presidente da Expedia EMEA (Europa, Oriente e África), onde
supervisionou Expedia, Hotels.com e a rede de afiliados da Expedia na
região. Anteriormente, Dermot trabalhou em várias empresas de
tecnologia, como a Tele2, uma operadora de telecomunicações
europeia. Dermot é formado em Engenharia pela Universidade de
Dublin e MBA pelo INSEAD.
O destino favorito de Dermot é Buenos Aires, Argentina.

Robin Ingle, vice-presidente sênior de vendas de publicidade
Robin Ingle é responsável pela área de publicidade do TripAdvisor e
dá suporte no TripAdvisor na América, EMEA e no Pacífico Sul. Ela
ingressou na empresa em 2001 e tem sido uma das responsáveis pelo
desenvolvimento internacional do grupo, assim como pelas relações
com clientes. Antes do TripAdvisor, Robin foi vice-presidente de
Acess Media, vice-presidente de vendas da MediaPassage e diretora
de publicidade visual para o Chicago Sun-Times.
O destino favorito de Robin é Florença, Itália.
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Adam Medros, senior vice-presidente de produto global
Adam Medros lidera o desenvolvimento de produtos do TripAdvisor
em todo o mundo. Desde que ingressou na empresa em 2004, tem
supervisionado as melhorias na funcionalidade básica, operações de
conteúdo e a expansão internacional e desenvolvimento de uma ampla
variedade de funcionalidades para planejamento de viagens incluindo
os aplicativos TripAdvisor e City Guides para as plataformas iOs e
Android, “Trip Friends” e a personalização instantânea de informações
contidas no Facebook para o TripAdvisor.
Antes de entrar para o TripAdvisor, Adam foi analista sênior e gerente
de produto da Nordstrom.com, Amazon.com e do Grupo Parthenon.
Ele faz parte do conselho de diretores MITX e já foi membro do
conselho executivo da oneforty.com e conselheiro do Care.com. Adam
tem MBA da Harvard Business School e é formado pela Dartmouth
College.
O destino favorito de Adam é Londres, Reino Unido.

Barbara Messing, diretora de marketing
Barbara Messing lidera a área de marketing internacional do
TripAdvisor, expandindo sua presença global com o maior site de
viagens do mundo. Barbara dirige todas as atividades da empresa
relacionadas com marketing de consumo, incluindo as ações de marca,
CRM, relações públicas e comunicações, SEM, aquisição de tráfego e
parcerias. Antes de entrar para o TripAdvisor, ficou nove anos na
Hotwire, onde ocupou cargos de liderança sendo vice-presidente e
gerente geral da Ticker Travel. Ela também ocupou cargos de
liderança, como vice-presidente de atendimento e diretora de
desenvolvimento de produto.
Antes de ingressar na Hotwire, em 2002, Barbara foi diretora de
produtos na Keen.com e produtora na The Travel Channel. Em 2011,
foi nomeada como “Brand Genius” pela Adweek. Barbara é graduada na Universidade Northwestern e na
Universidade de Stanford.
O destino favorito de Barbara é Addis Abeba, Etiópia.

Bryan Saltzburg, diretor de novas iniciativas
Bryan Saltzburg dirige a área de novas iniciativas e lidera os produtos
de voos da empresa em todo o mundo. Antes de ingressar no
TripAdvisor, o executivo trabalhou na Travelocity, como vicepresidente da divisão de entretenimento. Ao longo dos oito anos que
trabalhou na empresa, Bryan foi responsável pelo lançamento bemsucedido do negócio de cruzeiros, assim como pela criação e gestão de
atividades e eventos. Anteriormente, Bryan ocupou cargos de
marketing e desenvolveu negócios com a Walt Disney, Neutrogena e
Princess Cruises. Ele é formado em Educação e Política Social pela
Northwestern University e possui MBA pela Marshall School of
Business, da Universidade do Sul da Califórnia.
O destino favorito de Bryan é Ko Phi Phi Don, Tailândia.
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Tyler Young, vice-presidente de administração e finanças
Tyler é responsável pelas finanças e pelo setor imobiliário do
TripAdvisor. Ele também ocupa o cargo de tesoureiro-assistente da
empresa e ajuda a gerenciar a Fundação de Caridade TripAdvisor.
Antes de ingressar no TripAdvisor, em 2004, foi diretor de auditoria
da Deloitte. Possui certificado de contador público e ganhou o prêmio
South Carolina Golden Quill em 1999, por ter obtido a nota mais alta
no exame CPA. Tyler é licenciado em Economia e Governo pelo
Dartmouth College e continuou seus estudos na Universidade da
Califórnia, Berkeley e na Universidade da Carolina do Sul.
O destino favorito de Tyler é St. John, nas Ilhas Virgens Americanas.
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PRÊMIOS

151

IMPRENSA
Informações para Imprensa – Edelman Significa
Flávia Silva:
(11) 3060-3115
flavia.silva@edelmansignifica.com

Guilherme Lorenzetti
(11) 3060-3116
guilherme.lorenzetti@edelmansignifica.com
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ANEXO B – FORMULÁRIO DE PESQUISA GOOGLE DOCS

1.

Sexo ( ) F ( ) M

2.

Idade :
Resposta: ___________________________________

3.

Qual é sua profissão?
Resposta: ___________________________________

4.

Onde você reside (cidade/estado)
Resposta: ___________________________________

5.

Você participa de que forma na TripAdvisor (site ou Facebook). Qual a frequência de
visitação no site/Facebook?

6.

Como utiliza as informações dadas pelos usuários dentro do site TripAdvisor?

7.

Descreva o conteúdo que considera de mais credibilidade ou o que chama mais a
atenção no site Trip Advisor?

8.

As avaliações dos usuários influenciam em suas decisões? De que forma?

9.

Você já realizou alguma compra (reserva de hotel, viagem, ida a restaurante) e/ou
montou um roteiro de viagem pela TripAdvisor? O que te levou a isto? Descreva o que
você comprou.

10.

Você é avaliador do Trip Advisor? Se sim, por quê? Qual é o procedimento/
funcionamento?
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ANEXO C – PRINT DO SITE TRIP ADVISOR
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ANEXO D – ENTREVISTAS

Indicação de data e
hora

1- Sexo

9/21/2014 21:15:34 Masculino

9/21/2014 21:28:47 Feminino

2Idade

24

27

3 - Qual é sua
profissão?

jornalista

Publicitária

5 - Você
6 - Como
participa de que
utiliza as
forma no Trip
informações
4 - Você reside Advisor (site ou
dadas pelos
(cidade/estado) Facebook)? Qual
usuários
a frequência de dentro do site
visitação no
Trip
site/Facebook?
Advisor?

7. Descreva o
conteúdo que
considera de
mais
credibilidade
ou o que
chama mais a
atenção no site
Trip Advisor?

Já escolhi
estadia
baseada no
comentário do
Trip Advisor.

Review de
quartos e
informações
relevantes sobre
a cidade.

Rio de Janeiro / 1x por dia no
RJ
mínimo.

Niterói / RJ

Eu gosto dos
comentários dos
Site. Entro
usuários, é
sempre que vou
sempre uma das
viajar e depois
primeiras coisas
que viajo (para
Vejo o que
que olho. O que
dar minhas
eles
mais me chama
contribuições).
recomendam e a atenção são as
Entro também
as dicas que
listas que eles
quando recebo
eles dão sobre mandam por eemail com listas
determinados mail (ex.: “os
de lugares
locais.
dez mais
interessantes.
bonitos pôr-doDiria que entro no
sol”; “as dez
site pelo menos
praias
umas 3x por mês.
imperdíveis”;
etc).

8 - As avaliações
dos usuários
influenciam em
suas decisões? De
que forma?

Sim. Na escolha da
pousada/hotel.

Influenciam muito.
Se um
hotel/pousada, por
exemplo, é
escrachado por
muitos, eu não vou
me hospedar nele,
mesmo que esteja
em um ótimo lugar e
o preço seja bom.
Da mesma maneira,
gosto de ler as
respostas do
estabelecimento
sobre as críticas,
para saber como
lidam com isso. Já vi

9 - Você já realizou
alguma compra
(reserva de hotel,
viagem, ida a
restaurante) e/ou
montou um roteiro
de viagem pelo Trip
Advisor? O que te
levou a isto?
Descreva o que você
comprou.
Compra não. Utilizo
outras plataformas,
como o Hotel Urbano
ou Groupon para
realizar a compra e
pesquiso no Trip
Advisor informações
complementares sobre
o local de estadia e a
cidade.

10 - Você é avaliador do Trip
Advisor? Se sim, por quê?
Qual é o procedimento/
funcionamento?

Sim, para todo
hotel/cidade/restaurante tento
colocar minha opinião a
respeito do local,
principalmente para chegar ao
dono do estabelecimento caso
haja algum percalço ou
irregularidade no local.

Sou, porque a cada avaliação
que eu faço recebo pontos
Multiplus (que troco por milhas
da Tam). Acho que é uma
parceria que os dois fizeram
(Multiplus e Trip Advisor). Eu
Não, mas já incluí no
entro com meu login que já está
meu roteiro pontos de
associado ao Multiplus e avalio.
visita devido ao Trip
Depois de alguns dias, recebo
Advisor.As reservas de
um email dizendo quanto foi
hotel sempre faço pelo
creditado na minha conta.Não
Booking.
são muitos pontos, porque não
viajo tanto. E de acordo com a
popularidade do local, menos
pontos dão (isto é, local
desconhecido = mais pontos /
local conhecido = menos
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Assistente Social

Estudante

Rio de Janeiro /
Diariamente.
RJ

Niterói / RJ

Não frequento o
site. Apenas
recebo as
atualizações na
minha timeline.

As que acho
interessante,
de interesse
publico,
compartilho.

Depende do
meu interesse
do momento.

Aprendizado.

Dicas de cultura
de outras
Não utilizei.
regiões.

Resenha de
hotéis e dicas
nos fóruns.

9/22/2014 11:13:51 Feminino

35

Jornalista

Rio de Janeiro / No site,
RJ
semanalmente.

Para planejar
minhas
viagens.

9/22/2014 11:36:28 Feminino

33

Fonoaudiólogo

Franca / SP

Não participo.

Não utilizo.

Brasília / DF

Sou colaboradora,
com reviews
publicados, e
pesquiso
principalmente
meios de
hospedagem antes
de viajar.
Semanalmente, no
site, para ver as
novidades de
destinos.

Leio primeiro
os reviews
ruins, para ver
se as
reclamações
me
incomodariam
também, e
depois vejo os
pontos
positivos.

9/22/2014 12:00:39 Feminino

42

Jornalista

dono respondendo
de forma muito
ignorante, o que
também serviu pra
eu nunca querer ir à
pousada.
Em parte sim.
Conhecendo alguns
usuários me baseio
nos gostos pessoais
deles. Quando não,
leio e releio o que
coincide nas
opiniões.

pontos).

Não.

Não entendi.

Não.

Não.

Sim, pois gosto de ajudar as
Não, normalmente vou
pessoas que procuram minha
ao tripadvisor para
cidade. Depois de muito
comparar escolhas de
responder aos turistas, me
hoteis e atrações.
convidaram para ser avaliadora.
Não.
Não.
Não.
Não.
Eu nunca fiz compras
pelo site, mas já
Sim, porque eu acho que a
montei roteiros de
colaboração dos usuários é
Os reviews dos
viagem com base nos
fundamental para o sucesso do
outros viajantes, A maioria influencia reviews dos usuários.
serviço. Eu normalmente chego
da mesma faixa sim. Eu pesquiso os Experiências
de viagem e coloco as minhas
etária que a
usuários para ver se anteriores de outras
avaliações de destinos, hotéis,
minha e com
temos algo em
pessoas são
restaurantes, serviços como rent
modo
comum (faixa etária, normalmente um bom a local friend e atrações
semelhante de
tipo de viagem etc.) parâmetro para eu
turísticas. As minhas reviews
viajar.
manter ou desistir de
são avaliadas e recebo uma
um local
mensagem dizendo se foram
(principalmente meio
aprovadas ou não.
de hospedagem).
Sim, ajudam a
decidir entre opções
parecidas.

156

9/22/2014 12:06:34 Feminino

9/22/2014 12:38:29 Feminino

9/22/2014 13:13:01 Masculino

9/22/2014 14:03:21 Feminino

9/22/2014 14:28:14 Feminino

9/22/2014 20:04:56 Feminino

Professor
universitário

Site. Quando
necessito de
Rio de Janeiro / informações e
RJ
indicações sobre
viagens e
destinos.

24

Jornalista

Para trabalho.
Verifico
através de
fotos e
Rio de Janeiro / Em média três
comentários
RJ
vezes por semana. postados a
reputação dos
parceiros da
empresa em
que trabalho.

36

Analista
Rio de Janeiro / Site, uma vez por Busca de
Telecomunicação RJ
mês.
pousadas.

29

48

25

46

Jornalista

Jornalista

Publicitária

Como
referência.

Como
ferramenta
Sou colaborador
Rio de Janeiro /
importante
mestre. Visito
RJ
para fazer
semanalmente.
minhas
escolhas.
Mensalmente,
Sempre avalio
para cadastrar
hospedagens
Rio de Janeiro /
dicas e ganhar
antes de fazer
RJ
milhas (promoção qualquer
com a Multiplus). reserva.
Uso o site quando
planejo uma
viagem ou logo ao
Rio de Janeiro /
retornar (para
RJ
avaliações);
aproximadamente,
uma vez por mês.

Ajudam na
decisão entre
um ou outro
hotel,
restaurante,
etc.

Opinião do
usuário.

Sim.
Completamente.

Não, só utilizo para
pesquisa.

Fotos.

Sim, pois as
experiências vividas
pelas pessoas fazem
toda a diferença em
uma avaliação, isto
muda a percepção
positiva ou
negativamente de
um estabelecimento.

Sim, as experiências
vividas e descritas
pelos viajantes são
muito importantes para
quem não conhece o
Nunca avaliei nenhum lugar,
lugar de sua viagem. E uso mais para pesquisas.
os roteiros prontos
ajudam muito para
saber o que visitar em
sua viagem.

Comparação
entre valores de
pousadas.São
reais.

Sim, pois usuários
passam informações
e dicas dos locais.

Sim. Site de confiança.
Férias. Diária em
Não.
pousada.

As avaliações
dos leitores.

Influenciam. Leio
todas e procuro tirar
uma média sobre
determinado lugar.

Sim. A credibilidade
do site. Comprei um
pacote para a Serra
Gaúcha.

As avaliações e
as fotos
enviadas.

Sim. Se muitos
falam mal de algum
hostel/hotel, não
reservo.

Não.

Avaliações de
hotéis.

Sim. Opiniões sobre
a qualidade dos
serviços ou
facilidade de
acesso/localização
impactam minha
decisão.

Não.

Não.

Sou. Acho importante contar as
minhas experiências, positivas
ou não, para que outras pessoas
possam ter como avaliar
determinado lugar.
Sim, por causa da promoção
com a Multiplus. Sempre
escolho por cidades (1
hospedagem e o resto entre
atrações turísticas).
Faço avaliações de hotéis,
restaurantes e atrações
turísticas, pois rendem pontos
para o Multiplus. Basta
informar a cidade, o que está
sendo avaliado, criar um título
para a avaliação e preencher um
menu de múltipla escolha; às
vezes adiciono fotos dos locais
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Engenheiro
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Jornalista
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Cabeleireira
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23

54

Rio de Janeiro /
Uma vez por ano.
RJ
Utilizo o site
apenas. Somente
para ganhar
pontos no meu
cartão e poder
Rio de Janeiro /
trocar por
RJ
produtos. Não uso
para consultas,
apenas posto
minhas avaliações
pelos pontos.
Franca / SP
Todos os dias.
Facebook. Após
alguma viagem
para marcar onde
São Gonçalo /
fui ou antes
RJ
quando tenho
dúvidas quanto a
locais.

Pesquisa.

Preços para
comparação.

Eu raramente
leio. Costumo
ignorar.

Mesmo sem
utilizar muito,
acredito que a
avaliação do
público seja a
mais útil. A voz
do povo é a voz
de Deus.

Observando.

Opção.

Às vezes na escolha
de produtos.

Não.

Não.

Não.

Não.

Sim. Sempre que eu utilizo um
serviço (hotel, restaurante,
loja...) cadastro minha opinião
sincera sobre a experiência.
Assim ganho pontos e troco por
serviços. Meus comentários têm
sido muito apreciados, o que me
inspira a colocar cada vez mais.

Escolha.

Sim....pacote de hotel.

Não.

Se forem negativas
sim.

Já deixei de escolher
hostels e passeios por
conta de avaliações
negativas. E escolhi
outros por estarem
bem avaliados.

Não.

Sim. A confiança que
tenho nas opiniões e
no site. Fui a alguns
restaurantes que foram
indicados.

Não.

Já, quanto a reservas
de hotéis.
Restaurantes,
raramente.

Avaliei três vezes, quando me
senti lesado por
estabelecimentos que deram um
tratamento ou ofereceram um
serviço muito abaixo do padrão
que considero aceitável. Nesses
casos, avaliei apenas para
alertar outros viajantes.

Para checar a
qualidade de
atendimento
de hotéis e
outros
serviços.

A classificação
e comentários
dos usuários.

Publicitária.

Site e Facebook.
Quando vou
Rio de Janeiro /
viajar e/ou quero
RJ
conhecer algum
lugar novo.

Sempre
considero as
opiniões,
podendo até
mesmo deixar
de ir a um
lugar que
alguém que eu
conheça não
gostou.

Sim. Como disse
antes, a partir das
Pousadas/Hotéis
opiniões eu decido
Restaurantes.
se vou ou não a
algum lugar.

Professor
universitário,
geógrafo

No site, a
frequência é
quando me
Rio de Janeiro /
preparo para
RJ
viajar. Digamos,
uma vez a cada
dois meses.

Principalmente
na escolha de
hotéis. No
caso de
viagens a
cidades a que
nunca fui,
também em

Hotéis. Em
geral olho as
avaliações
negativas e se
têm algum
retorno da
direção do
estabelecimento

Estudante

Ver resposta
anterior.
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dicas de
deslocamento
e atrações ou
passeios.
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32

29

Psicóloga

Empreendedora
Cultural e
Pesquisadora

Publicitária

Olho ambos com
certa frequência e
Rio de Janeiro / sempre procuro
RJ
hotéis e dicas de
restaurantes
quando viajo.

Niterói / RJ

Seleciono o
que me
pareceu
interessante e
olho o que os
usuários
escreveram
sobre o que
me interessou.

respondendo às
críticas. Não
confio demais
em críticas
exageradamente
positivas.

Não sei dizer.

Gosto muito
quando conheço
os avaliadores,
Utilizo
quando são
principalmente amigos ou
Mensal para obter dicas de locais amigos de
milhas pelo
turísticos e
amigos, porque
programa
restaurantes
é mais fácil de
Multiplus.
para organizar saber se minha
as rotas de
opinião será
viagens.
parecida. É o
que me passa
mais
credibilidade.

Faço pesquisas e
Rio de Janeiro / registro
RJ
experiências de
vez em quando.

As considero
importantes e
Quantidade de
essenciais para
avaliações e os
a definição do
comentários.
local a se
hospedar.

Uma isolada não,
mas em conjunto,
com certeza!

Apenas hotéis e
restaurantes.

Geralmente após a volta da
viagem encontro um email do
site me pedindo uma avaliação.
Costumo responder...

Sim, escolho vários
locais para visitar e
restaurantes de
acordo com as
avaliações.

Sim, montei roteiro
para duas viagens na
Inglaterra, uma para
Portugal e uma para o
Chile. Reserva de
hotel eu costumo fazer
pelo booking.com, que
tem preços muito
bons, mas sempre dou
uma checada nas
avaliações do Trip
Advisor. As idas a
restaurantes sempre
que possível organizo
pelas avaliações.

Sim, costumo fazer avaliações
periódicas ali para obter milhas
no programa Multiplus.
Atualmente sou colaboradora
intermediária e recebo
periodicamente e-mails do Trip
Advisor informando o alcance
das minhas avaliações e se elas
foram úteis para outras pessoas.
Isso é bem legal porque
estimula a inserir mais detalhes.

Já fiz um reserva em
Penedo, mediante as
avaliações dos
usuários.

Sim. Acho importante que as
pessoas possam saber como é o
local de verdade, fora da
publicidade. Após uma
experiência, positiva ou
negativa, entro no site para falar
sobre ela. Insiro fotos e
detalhes.

Bastante. Me fazem
procurar mais
informações do
lugar, pesquisar em
outros sites e até
mesmo fazer reserva
em outro local.
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29

analista de
infraestrutura

Rio de Janeiro /
Nunca.
RJ

-

-

-

Não.

Não.

10/29/2014 21:21:32 Feminino

30

Analista de
sistemas

Itaguaí / RJ

Depois de
averiguar e
divulgar.

Possibilidades.

Depende de vários
fatores.

Não.

Não.

Os
depoimentos.

Sim, quando bem
redigidas, trazendo
as informações que
Não.
não entram na
comunicação oficial.

Não.

Kilometragem
viajada!

Sim, servem de base
para análise, escolha
de destinos.

Não.

11/2/2014 23:23:33 Masculino
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49

28

42

48

Consulta diária.

Professor

Rio de Janeiro / Visito
RJ
esporadicamente.

Publicitária

Belo Horizonte
/ MG

Leio uma ou
outra.

Pesquiso
Base para
informações sobre
análise de
alguns destinos!
destinos!
Mensalmente.

Publicitário

Rio de Janeiro / Duas ou três
RJ
vezes, mês.

Como
referência.

Avaliações de
usuários.

Coordenadora
Pedagógica

Utilizo sempre
que viajo e uso a
Rio de Janeiro / classificação dos
RJ
usuários como
referência para
minhas escolhas.

Uso como
parâmetro para
minhas
escolhas de
restaurantes e
hotéis.

O fato de ser a
opinião dos
usuários que
classifica os
restaurantes e
hotéis, e não
especialistas da
área.

1/22/2015 11:58:27 Masculino
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Estudante

São Gonçalo /
RJ

1/22/2015 12:00:51 Feminino

28

Jornalista

Rio de Janeiro / Visito uma vez

Quando viajo.

Para avaliar
locais para
ficar e visitar
em outros
estados.
Utilizo para

A avaliação dos
usuários.
A opinião das

Não.

Sim. No geral me
dão um panorama
mais realista sobre o
que estou
Não. Em geral analiso
pesquisando, o que
hotéis e reservo
uma publicidade não
diretamente.
faria. Apontam
problemas que em
geral são
escondidos.
Sim, algumas vezes.
Quando estava em
algum lugar onde não
Sim. Uso-as como
tinha referência de
referência para
restaurantes usei
minhas escolhas.
indicações do
TripAdvisor e fiquei
muito satisfeita.
Sim.
Desconsiderando a
localidade se a
Não.
avaliação for muito
baixa.
Sim. Quando os
Não realizei.

Não.

Sim, já fiz uma avaliação de
restaurante na minha última
viagem a Santiago estimulada
pela perspectiva de ganhar
pontos no programa de pontos
do Km de Vantagens do Posto
Ipiranga.
Sim. Porque gosto de contribuir
com o bem-estar dos demais
usuários da ferramenta.
Sim. Gosto de compartilhar as
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Militar

São João de
Meriti / RJ

72

Advogado e
militante...

Acho que não.
Rio de Janeiro / Participo e
RJ
frequento apenas
as páginas do FB.

29

Jornalista e
assessora de
imprensa

Barra Mansa /
RJ

Site.Semanal.

esclarecer
dúvidas
quanto a
hospedagens,
passeios e
pontos
turísticos.

Minhas
viagens,
hospedagens...
Me baseio
pelas
avaliações.
Não utilizo. A
bem da
verdade nem
sei o que é e
como funciona
o tal sistema...

pessoas quanto
aos lugares que
elas se
hospedam e
também quando
há um retorno
do gerente e/ou
dono do
estabelecimento.

pontos negativos são
recorrentes, já é um
motivo para que eu
descarte o
produto/serviço.

minhas experiências e ajudar
outros usuários.

Avaliações dos
usuários.

Sim, em tomada de
decisões de onde
Não.
escolher, qual lugar
turístico vale a pena.

Sim. Já que avaliações das
pessoas me ajudam, não custa
nada ajudar os outros sem
contar que o Trip Advisor está
em parceria com a Multiplus.

Nada a
informar.

Nada a informar.

Nada a informar.

Nada a informar.

Tanto as avaliações
positivas quanto as
negativas
influenciam nas
minhas decisões
quando monto meu
roteiro de viagem.
Por exemplo, ao
escolher um hotel
sempre vejo suas
referências no site, e
já mudei o hotel por
causa de
informações no Trip
Advisor.

Sou avaliadora do Trip Advisor
para poder auxiliar viajantes
como eu a fazer uma viagem
Ainda não fiz compras
melhor, com boas experiências.
pelo Trip Advisor, mas
Eu marco os lugares que já fui,
monto meu roteiro de
e logo o site pergunta se quero
viagem de acordo com
fazer uma avaliação. Dou uma
as avaliações dos
nota para o lugar ou atração, em
usuários.
seguida falo sobre minha
experiência em no mínimo 200
caracteres. Ás vezes envio foto.

Os títulos
atraente tanto
positivos quanto
Acesso através do
negativos a
site e do
Eu utilizo as
respeito de um
aplicativo no
informações
lugar, atração,
celular. Não tenho
para fazer meu hotel, são os que
uma frequência
roteiro de
mais procuro.
certa, nos últimos
viagem e saber Acredito que a
dias tenho
quais lugares
credibilidade
acessado quase
não posso
está na
diariamente,
deixar de ir.
quantidade de
fazendo
Serve mesmo informações das
avaliações, mas
como um guia experiências e
fiquei muito
para mim.
na forma como
tempo sem
o usuário relata.
acessar.
Podemos
perceber quando
é real e quando

161
é falso.

Procuro
analisar da
maneira mais
positiva
possível,
vendo os prós
e os contras.

Sim, na medida em
que você faz um
balanço entre as
avaliações feitas, se
há mais votos
positivos do que
Eu acredito que
negativos, ler com
o que dá
muita atenção os
credibilidade é a
porquês dos votos
vontade que as
negativos (quando as
pessoas têm em
pessoas são mais
ajudar os
críticas). Por
demais em seus
exemplo, quando fui
programas
pra Ouro Preto, ia
turísticos e/ou
ficar num hostel,
gastronômicos,
mas vi vários
buscando serem
comentários ruins e
o mais sinceros
num outro apenas
possíveis. Isso
comentários
ajuda muito na
favoráveis. Fiquei
hora de decidir
nesse com
onde ir, o que
comentários apenas
conhecer, onde
positivos e
frequentar.
comprovei que
realmente estavam
com a razão, local
muito agradável, em
que você se sente em
casa...

Não, ainda não
comprei nada via Trip
Advisor... eu mesmo
costumo montar os
meus roteiros de
viagem, aliando as
atrações à logística.

Sim, sou avaliador, porque
procuro passar às pessoas uma
visão dos lugares, seja favorável
ou crítica, pra que possam ter
uma noção do que esperar ou do
que irão encontrar. Sempre é
bom a gente ter uma ideia da
experiência de outras pessoas.O
procedimento é de dar notas, de
1 a 5 (1= péssimo, 5=
excelente), há algumas
perguntar sobre com quem foi,
quando foi, é preciso fazer um
comentário com mínimo de
caracteres sobre o local/
atração, se tiver fotos pode
publicar...

Não uso.

Não uso.

1/22/2015 14:22:54 Masculino
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Funcionário
público estadual

São Paulo / SP

Sou colaborador
do Trip Advisor.
Sempre que
programo uma
viagem procuro
no site
informações sobre
hospedagem e
atrações turísticas,
assim como faço
minhas avaliações
dos locais após
realizar a viagem.

1/22/2015 17:30:29 Masculino

36

Arquiteto e
urbanista

São Paulo / SP

Semanal.

Não uso.

Não uso.

Não uso.

Ipatinga / MG

Visito o site
sempre que estou
planejando
alguma viagem.
Em média uns
cinco acessos por
viagem. Viajo
pouco, duas ou

Sempre leio as
avaliações dos
hóspedes e
comparo com
outros sites do
tipo. Levo em
conta
principalmente

Me chama a
atenção quando
o hotel responde
aos usuários. E
também as
informações a
respeito de
hospedagem e

Sim, me ajuda a
escolher um hotel
com bom custo
benefício. Se vale a
Não.
pena ou não reservar
um apartamento
melhor e mais caro.
Quando as

1/22/2015 23:42:37 Feminino
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Fisioterapeuta

Não.
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26

Jornalista

Administrador

Matão / SP

Recife / PE

as reclamações atividades para
quanto aos
crianças.
serviços
oferecidos e
não
cumpridos.
Fotos dos locais
onde viajou,
Primeiro
demonstra
Nas duas formas
pesquiso para
seriedade e
Site e Face,
saber sobre
confiabilidade
sempre que tem
destino ou
para quem não
novidades ou
utilitários,
conhece, mas
quando solicitado depois vejo
gostaria de ir a
por pessoas
posts dos
tal destino. O
querendo saber
viajantes para
site promove
sobre minhas
ter maior
uma interação
contribuições com noção do local
entre quem faz
o site.
onde pretendo
parte e quem
visitar.
está conhecendo
suas vantagens.

Colaborador no
site, faço inclusão
de informações e
recomendações a
outros usuários.

Como
referências nas
minhas buscas
para próximas
viagens.

Localização do
hotéis/atração e
a pontuação
gerada pelo
nível de
recomendações
dos usuários.

avaliações são
positivas aumenta
minha expectativa
pela viagem.

Montei um roteiro de
viagem, facilitou
quando estava
viajando, pois pelas
Às vezes, porque
informações
vendo fotos e relatos
adquiridas chegava
aguça a vontade de
nos locais como se ali
ir ao local descrito.
estivera outras vezes.
Não dando margem
para a malandragem
também.

Sim, na escolha de
um hotel por
exemplo. Busco
informações como
localização,
proximidade de
pontos turísticos,
informações de
hotéis, quartos,
instalações.

Sim, acredito que ajudarei
pessoas a tirar dúvidas sobre
possíveis locais de viagem. O
procedimento é simples, você
tem um limite de caracteres
para descrever sua viagem ou
restaurante, depois o site te
envia um e-mail dizendo que
seu compartilhamento e fotos
estão disponíveis.

Sim, porque acredito que
quanto mais informações reais
você obtém, mais facilmente
Não, fiz apenas
você se decide. Basta entrar na
resenhas de viagens
plataforma deles, fazer login e
realizadas e compradas escolher o que você quer
em outros locais.
resenhar. Ajuda bastante, tanto
pra quem lê como pra quem
escreve e busca esse tipo de
informação.

