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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo compreender o comportamento do consumidor 

na comunidade virtual. O trabalho parte do problema de como o compartilhamento de 

experiências pela comunidade virtual afeta a jornada de compra do consumidor. Os 

métodos utilizados para alcançar este objetivo foram a pesquisa bibliográfica e o 

estudo de caso. O objeto do estudo trata-se da comunidade virtual da marca Quem 

disse, Berenice?, sendo analisado seu comportamento nas plataformas da internet 

como: Google, Reclame Aqui, Ecommerce, Twitter, Youtube, Facebook e Instagram. 

Os resultados obtidos com o estudo foram muito relevantes para compreender que as 

experiências de consumo decorrentes da fase pós-compra funcionam como fonte de 

informação primordial para consumidores que se encontram na fase de pesquisa para 

a tomada de decisão. Além disso, foi possível constatar que os consumidores 

compartilham suas opiniões em diversas plataformas da internet. 

 

Palavras-chave: Comportamento. Consumidor. Experiência. Jornada de Compra. 

Plataformas da Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ABSTRACT 

 

This paper aims to understand consumer behavior in the virtual community. The paper 

starts with the problem of how the sharing of experiences by the virtual community 

affects the consumer's buying journey. The methods used to achieve this goal were 

bibliographic research and case study. The object of study deals with the virtual 

community of the brand Quem disse, Berenice?, being analyzed its behavior in the 

Internet platforms like: Google, Reclame Aqui, Ecommerce, Twitter, Youtube, 

Facebook and Instagram. The results obtained with the study were very relevant to 

understand that consumer experiences arising from the post-purchase phase act as a 

primary source of information for consumers who are in the research phase for decision 

making. In addition, it was found that consumers share their opinions on various 

internet platforms. 

 

Keywords: Consumer. Sharing. Experience. Purchase Journey. Internet Platforms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 As mudanças nos meios de comunicação afetaram diretamente o modo de vida 

da sociedade. Os meios de comunicação de massa representaram marcos na maneira 

como os indivíduos recebiam informação. Entretanto, tratava-se de uma comunicação 

unidirecional, na qual, os meios de massa disparavam a mensagem, sem que os 

receptores tivessem poder de resposta. Esse cenário, modificou-se com o advento da 

Internet, que deu origem ao ciberespaço, de forma que os receptores adquiriram poder 

de resposta, podendo interagir uns com os outros e com os meios. Assim, usuários 

que tem a capacidade de produzir seu próprio conteúdo, deixaram de ser apenas 

consumidores, para se tornar prosumidores (produtores e consumidores). 

 A atuação dos consumidores na criação de conteúdo refletiu-se diretamente na 

relação destes com as marcas. Os consumidores passaram a usar seu poder de voz 

para compartilhar experiências referentes a marcas, produtos e serviços. Em um 

cenário, em que o consumidor tem acesso a informação através de um clique por meio 

da Internet, o discurso das marcas foram perdendo credibilidade e a principal fonte de 

confiança dos consumidores se tornou a palavra de seus semelhantes, contendo tais 

experiências de consumo. Dessa maneira, a jornada de compra foi afetada a partir do 

momento em que os consumidores passaram a pesquisar por avaliações e 

depoimentos de outros consumidores antes de tomar uma decisão.  

 Assim, as comunidades virtuais criadas ao redor de marcas tornaram-se forte 

refúgio dos consumidores, pois as mesmas se constroem justamente com o intuito de 

representar segurança para os consumidores na busca de informação. Portanto, as 

comunidades virtuais desempenham um papel importante na criação de conteúdo e 

no compartilhamento de experiências. Os consumidores que já passaram pelo estágio 

de pós-compra estão, em grande parte, dispostos a expor, nas diversas plataformas 

da Internet, como sites e mídias sociais, vários aspectos de suas experiências e 

opiniões, no intuito de ajudar outros membros da comunidade. 

 Compreendendo tal contexto, a questão problema a ser estudada no presente 

trabalho é: como o compartilhamento de experiências de consumo por parte das 

comunidades virtuais de marcas tem afetado a jornada de compra dos consumidores. 

O estudo utiliza a comunidade virtual da marca Quem, disse Berenice? para 

exemplificar o processo. Trata-se da comunidade de uma das marcas mais recentes 

da grande empresa de beleza do mercado brasileiro: o Grupo Boticário. Criada em 
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2012, a Quem, disse Berenice? já nasceu na Era Digital, possuindo forte criação de 

conteúdo nas mídias sociais. Tal postura digital da marca reflete-se em seus 

consumidores que utilizam com propriedade dos canais online para se comunicarem 

com a marca e expressarem suas opiniões. 

 O presente trabalho tem como objetivo compreender o comportamento do 

consumidor nas comunidades virtuais. Entendendo duas formas de relação 

construídas por meio destas: entre consumidor e marca e de consumidor para 

consumidor. Além disso, compreender como o compartilhamento de experiências de 

consumo e testemunhos alterou a jornada de compra do consumidor, tornando-se 

importante fonte de informação para a decisão de compra. 

 As metodologias aplicadas no presente trabalho são a pesquisa bibliográfica e 

o estudo de caso. A partir da bibliografia analisada foi possível compreender como as 

mudanças nas tecnologias permitiram com que o consumidor se transformasse em 

produtor de conteúdo, assumindo uma nova postura ativa diante das marcas. Assim, 

é possível entender também como o conteúdo produzido por tais consumidores, em 

suas comunidades virtuais, alterou o processo de decisão de compra. Por fim, através 

do estudo de caso da manifestação da comunidade da marca Quem, disse Berenice?, 

torna-se perceptível que as experiências adquiridas após a compra do produto e 

compartilhadas em diversas plataformas, funcionam como fonte de informação para 

os consumidores que se encontram no estágio de pesquisa.  

 Esses conceitos e compreensões são apresentados e explorados 

principalmente através das leituras de obras como Marketing 4.0, A hora da geração 

digital, O comportamento do consumidor, A bíblia do marketing digital e ZMOT – 

Conquistando o momento da verdade, dos respectivos autores Phillip Kotler, Don 

Tapscott, Michael Solomon, Cláudio Torres e Jim Surowieki.  
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2 A NOVA POSTURA DO CONSUMIDOR 

 

 O surgimento da Internet, no século XX, permitiu uma mudança na postura do 

consumidor, que passou a ter poder de produzir o seu próprio conteúdo, dialogando 

com as marcas e com outros consumidores. A nova postura do consumidor 

desenvolveu relacionamentos no ambiente virtual, com os quais compartilha 

experiências de consumo positivas e negativas, que interferem na jornada de compra 

de outros consumidores, como fonte de informação relevante. A nova jornada de 

compra reflete um consumidor conectado que possui fácil acesso a conteúdos sobre 

as marcas e tem interesse em pesquisar antes de tomar uma decisão. 

 

2.1 A transição de cenário 

 

 A sociedade, com o passar do tempo, atravessa diversas mudanças em seu 

modo de agir, pensar e se relacionar. Ao analisa-la, ao longo do tempo, é possível 

perceber que tais mudanças estão diretamente relacionadas com a evolução da 

tecnologia e aos meios de comunicação. O advento dos meios de comunicação de 

massa, como o rádio, ao final do século XIX, e a televisão, no início do século XX, 

modificaram a maneira da população ter acesso a informação. Tratava-se de uma 

comunicação unidirecional, na qual os emissores transmitiam informação para 

receptores que apenas a recebiam, com pequena capacidade de gerar resposta. 

Diante disso, os meios de comunicação tradicionais possuíam grande parte do 

controle da informação, sendo os consumidores vistos como passivos. 

 Uma grande transformação refletida na sociedade contemporânea ocorreu 

diante do advento da internet, a partir da década de 1970, nos Estados Unidos. A 

internet denominada, inicialmente, de Arpanet, foi desenvolvida para uso militar e 

posteriormente serviu ao meio acadêmico e científico, tornando-se comercial a partir 

do início da década de 1990. A internet promoveu mudanças na forma como a 

sociedade se comunicava. De acordo com Raquel Recuero (2000), o novo meio de 

comunicação destacou-se por duas características: a interatividade e a massividade. 

A internet era o primeiro meio a ter, o alcance da televisão, em paralelo, com a 

possibilidade de que todos fossem, ao mesmo tempo, emissores e receptores da 

mensagem. A comunicação passou a se dar no âmbito pluridimensional, tornando-a 

muito mais rápida e eficaz. Por meio da internet, o emissor estabelece um contato e o 
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receptor tem a capacidade de responder de maneira imediata. O consumidor, então, 

não é mais um ser passivo, pois, tem a capacidade de interagir, assumindo uma 

postura de agente comunicador. 

 Em consequência da internet e da rede de computadores, surge um novo 

espaço, não concreto, denominado ciberespaço. Pierre Levy define “o ciberespaço 

como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores 

e das memórias dos computadores (1999, p. 93). De acordo com o autor, este 

ambiente permite novas formas de interação, tornando-se um importante canal de 

comunicação e de armazenamento de informação da humanidade. O ciberespaço 

transformou-se em um dos principais ambientes de interação entre os indivíduos da 

sociedade contemporânea, pois passa a dispensar a presença física dos indivíduos. 

Os computadores ou outros aparelhos com acesso à internet são os únicos suportes 

físicos necessários para adentrar ao mundo virtual. Raquel Recuero (2000) afirma que 

a Internet e o ciberespaço, passam a ter um papel central na sociedade, tanto em 

termos de circulação de capital, como em termos de reconfiguração do espaço e das 

relações sociais. Para a autora, uma das mudanças mais importantes proporcionada 

pela internet, foi a reorganização dos hábitos sociais. A internet possibilitou o 

surgimento das comunidades virtuais, que se fundamentam a partir do interesse 

comum entre seus membros. 

 A empresa americana O’Reilly denomina essa nova fase, a partir de 2004, 

como Web 2.0, caracterizada pela mudança da internet para uma plataforma com 

arquitetura colaborativa e participativa, permitindo que os usuários controlem os dados 

que nela circulam. A partir da Web 2.0, o conteúdo compartilhado no ciberespaço 

sofreu impacto, pois o usuário passa a ter a possibilidade de participar, gerando as 

informações, ou contribuindo por meio de comentários e avaliações. O indivíduo se 

torna, então, o agente produtor, formando assim uma comunidade, garantindo a 

credibilidade das informações publicadas e a disseminação do conteúdo. A 

colaboração entre os usuários da rede, dá origem ao compartilhamento de opiniões, 

informações pessoais, habilidades, preferência, dentre outros.  

 Em vista deste cenário, é possível identificar as mudanças nos meios de 

comunicação refletidas na relação entre consumidor e marca. Antes do surgimento da 

internet, as marcas se comunicavam com seu público através dos meios de 

comunicação tradicionais, como o rádio, a televisão e os meios impressos, como 

jornais e revistas. Tratava-se, então, de uma relação unilateral, pois o consumidor não 
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tinha um poder de resposta significativo, e todas as informações que necessitava eram 

disponibilizadas através do conteúdo produzido pela marca. Já com o surgimento da 

internet, as marcas passaram a estabelecer uma relação pluridimensional com seus 

consumidores, proporcionada pelas novas ferramentas, como sites e mídias sociais. 

 Assim, a internet promoveu uma descentralização no processo de produção e 

divulgação de informação. Observa-se a transição de um consumidor passivo para se 

tornar ativo. A nova postura do consumidor, passou a permitir que ele tivesse um 

contato muito mais direto com a marca, com os outros consumidores e o mais 

importante, que pudesse expor sua opinião. Portanto, a internet tornou-se uma 

importante fonte de informação. Segundo Kotler (2017), a internet foi a grande 

responsável por trazer conectividade e transparência a sociedade. Através dela, os 

consumidores tonaram-se muito mais competentes nos processos de filtragem e 

bloqueio de conteúdos que não os interessam, tendo maior capacidade de 

discernimento diante do conteúdo produzido pelas marcas. Na contramão do que é 

produzido por estas, os consumidores, agora, também têm voz e espaço para produzir 

o seu próprio conteúdo.  

 A grande responsável pelo novo cenário e pelas mudanças ocorridas no 

mercado, em função do surgimento da internet, segundo Kotler (2017), é a 

conectividade. Kotler (2017) aponta as três fases mais importantes da conectividade. 

A conectividade móvel é o nível mais básico da conectividade, ocorre por meio dos 

dispositivos móveis e a internet serve como infraestrutura de comunicação. A 

conectividade exponencial é usada para fornecer uma experiência superior em pontos 

de contato entre clientes e marcas, um nível mais profundo. Já o nível supremo, se dá 

com a conectividade social, que envolve a força da conexão em comunidade de 

consumidores.  

A conectividade permite aos consumidores expressarem opiniões que outros 
poderão ouvir. Ela muda a mentalidade deles, levando-os a assumir que 
conselhos de estranhos podem ser mais confiáveis do que a recomendação 
de uma celebridade que endossa uma marca. (KOTLER, 2017, p. 42) 

 Papa Solomon (2016), a comunidade de consumidores é fortalecida, então, 

com o surgimento das mídias sociais. “As mídias sociais são meios online de 

comunicação, transmissão, colaboração e cultivo entre redes interconectadas e 

interdependentes de pessoas, comunidades e organizações aperfeiçoadas por 

recursos tecnológicos e mobilidade tecnológica” (SOLOMON, 2016, p. 25). Por meio 

destas, os consumidores são capazes de conectarem-se uns com os outros, 
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modificando as maneiras de interação e dando espaço a um novo tipo de 

sociabilidade, que agora existe independente de barreiras geográficas e 

demográficas. Torna-se possível interagir com quem quiser, a hora que quiser e ser 

participativo dentro da sociedade por meio de um espaço virtual. Antes do advento da 

Internet e das mídias sociais, ao se encontrarem, as pessoas comentavam e 

compartilhavam a respeito do que haviam consumido através dos meios de 

comunicação tradicionais, como televisão e rádio. As pessoas costumavam discutir 

suas opiniões em encontros cotidianos entre familiares e amigos. Na 

contemporaneidade, as tecnologias disponíveis não eliminaram a necessidade de 

encontrar com seu círculo social para conversar, mas aumentaram significativamente 

a quantidade de informação compartilhada por meio das plataformas e dispositivos da 

internet.  

 Segundo Kotler (2017), a mídia social promove inclusão social e dá as pessoas 

a sensação de pertencerem às suas comunidades. Dessa forma, o mundo online abre 

espaço para que as diferenças convivam em harmonia, já que conecta consumidores 

de todas as partes mundo. Tal conexão abrangente, culmina na formação de uma 

rede online, que se torna uma importante ferramenta do consumidor para se manter 

informado. Isso ocorre, pois, através da rede, ele tem contato com outros 

consumidores, passando a adquirir consciência de seus direitos e a acessar uma 

gama enorme de conteúdo produzido pela rede. O consumidor se torna muito mais 

informado, já que diferentemente do passado, quando os emissores entregavam 

informação para um consumidor passivo, ele tem uma postura ativa capaz de construir 

um diálogo sobre o que consome juntamente com uma comunidade online. 

Os consumidores se importam cada vez mais com as opiniões dos outros. 

Eles também compartilham suas opiniões e compilam enormes acervos de 

avaliações. Juntos, pintam o próprio quadro de empresas e marcas, que 

muitas vezes é bem diferente da imagem que as empresas e marcas 

pretendem projetar. A internet, sobretudo a mídia social, facilitou essa grande 

mudança fornecendo as plataformas e ferramentas. (KOTLER, 2017, p. 29) 

 A partir do desenvolvimento e difusão da tecnologia, a diferenciação entre as 

marcas tornou-se cada vez menor, devido ao fato de que ter acesso à essa tecnologia 

tornou-se um processo mais simples. Como consequência, as marcas passaram a 

possuir produtos com qualidade e promessas semelhantes, de modo que a linha que 

determina a diferenciação entre marcas passa a ficar cada vez mais tênue. Dessa 

forma, o consumidor diante do excesso de marcas e informações e promessas 

parecidas possui dificuldade em selecionar uma marca baseando-se apenas na sua 
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palavra. Segundo Kotler (2017), as mensagens divulgadas pelas marcas passam a 

soar “boas demais para serem verdade” na perspectiva do consumidor, pois 

noMarketing 4.01, ele tem acesso a informação e sabe que a marca estará sempre 

disposta a defender o seu produto/serviço. Dessa forma, prefere se voltar para fontes 

mais confiáveis de informação: seu círculo social de amigos e a família. 

 A conectividade criou um novo cenário no mundo atual, segundo Kotler (2017), 

levando a uma realidade na qual forças horizontais, inclusivas e sociais sobrepujam 

forças verticais, exclusivas e individuais, tornando as comunidades de consumidores 

cada vez mais poderosas. Estas têm pouco receio das grandes empresas e marcas e 

adoram compartilhar histórias sobre as suas experiências de consumo. A 

horizontalidade afeta diretamente a confiança dos consumidores, que, segundo Kotler 

(2017), eram facilmente influenciados pela publicidade e recorriam com frequência a 

figuras de especialistas, que representavam autoridade. Para Kotler (2017), no 

Marketing 4.0, o cenário se mostra diferente, de maneira que os consumidores 

costumam dar mais valor ao fator social do que as comunicações das marcas. Figuras 

como família, amigos e companheiros de redes sociais assumem papel importante na 

construção da confiança. É mais provável que um consumidor acredite na opinião de 

um consumidor que está compartilhando experiências na rede social, do que em 

opiniões advindas da publicidade e de especialistas. 

 Do vertical para o horizontal, também se tem um cenário do individual para o 

social. Segundo Kotler (2017), dada a conectividade em que vivemos atualmente, o 

peso da conformidade social está aumentando de forma generalizada. A preferência 

pelo social, traz proteção e confiança, pois, o círculo de semelhantes fornece uma 

blindagem contra marcas e empresas ruins. Entretanto, essa preferência se dá 

também, segundo Kotler (2017), pois, a conectividade, aliada à presença de vários 

dispositivos e telas, traz distrações, dificultando a concentração dos consumidores e 

com frequência limitando a sua capacidade de decidir. Para o autor, isso é alimentado 

ainda mais pelo baixo nível de confiança na publicidade e pelo tempo limitado que o 

consumidor tem para comparar qualidade e preços. Dessa forma, muitos tomam suas 

decisões baseadas na sabedoria das multidões. O autor James Surowiecki 

                                                             
1 “Marketing 4.0 é uma abordagem de marketing que combina interações on-line e off-line entre empresas e 

clientes, mescla estilo com substância no desenvolvimento das marcas e, finalmente, complementa a 
conectividade máquina a máquina com o toque pessoa a pessoa para fortalecer o engajamento dos 
consumidores. ” (KOTLER, 2017, p.71)  
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(2004), jornalista americano, escreveu a obra denominada “A Sabedoria das 

Multidões”, na qual a essência do livro trata-se de que as multidões, muitas vezes, 

tomam decisões mais sábias dos que as feitas individualmente. Surowieki (2004) 

afirma que decisões coletivas costumam ser melhores quando feitas por pessoas com 

diferentes opiniões, resultando em conclusões independentes, confiando 

principalmente em suas informações particulares. 

 Tapscott (2010) afirma que o poder da internet para descentralizar o 

conhecimento acarretou em um profundo deslocamento de poder dos produtores para 

os consumidores. Para o autor, esse deslocamento de poder dos influenciadores 

tradicionais significa que muitos contratos com os meios de comunicação tradicionais 

podem perder sua antiga força. As empresas, então, precisam identificar e engajar as 

novas vozes da autoridade, muitas das quais surgirão de lugares inesperados. Tais 

novas vozes da autoridade passam a ser representadas principalmente pelos 

consumidores, que constroem suas comunidades online. 

Aqueles que demonstram habilidade e experiência em áreas específicas são 
capazes de construir credenciais comunitárias e exercer mais influência sobre 
os outros. As opiniões deles são levadas em consideração e, muitas vezes, 
são tomadas como mais importantes do que as fontes tradicionalmente 
reconhecidas. O papel das redes sociais na descentralização da autoridade 
não pode ser subestimado. (TAPSCOTT, 2010, p. 240) 

 O termo criado por Peter Blackshaw, executivo da empresa Nielsen, que 

identifica o espaço criado pelo consumidor na Internet é chamado de CGM - Consumer 

Generated Media ou Conteúdo Gerado pelo Consumidor. O CGM é todo o conteúdo 

gerado pelo usuário e potencializado com ferramentas, neste caso, online. Na Internet, 

o CGM está presente em comentários, fóruns, lista de discussões, blogs, 

comunidades, grupos, sites participativos e redes sociais. Os consumidores utilizam 

todas as ferramentas disponíveis para divulgar, sobretudo, suas experiências 

pessoais e opiniões em relação a produtos, serviços, marcas, empresas, notícias. 

Sendo assim, são capazes de influenciar outras pessoas com os mesmos interesses, 

criando grupos informais em torno de um determinado assunto.  

 A internet e as mídias sociais permitiram uma nova postura do consumidor, que 

agora tem o poder de produzir seu próprio conteúdo e interagir com sua comunidade 

online, construindo, então, uma rede de informação e credibilidade. Além disso, por 

meio de tais tecnologias constrói um relacionamento mais direto com a marca. Este 

consumidor possui características muito próprias, relacionadas a sua postura ativa e 

é possível compreende-las, principalmente por meio do conhecimento da Geração Y, 
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suas redes de influência e do conceito de prosumidor.   

 

2.2 O perfil do novo consumidor 

 

 Segundo Tapscott (2010), a geração que transformou a internet de um lugar no 

qual encontra-se informações para um lugar em que se compartilha informações e 

colabora em projetos de interesse mútuo, é chamada de A Geração Internet, também 

conhecida como Geração Y. Essa Geração se refere ao recorte das pessoas nascidas 

após o início da década de 1980 até ao final da década de 1990. Uma Geração 

imediatista, exigente, bem informada, multitarefa, que busca se relacionar com o 

mundo através da interatividade propiciada pela internet, embasada pela colaboração, 

criação de conteúdo e comunidades virtuais. 

  Diferentemente das gerações anteriores em que a televisão era a tecnologia de 

maior alcance, a Geração Internet considera a mídia televisiva antiquada. Os 

integrantes dessa Geração desejam interagir com os meios de comunicação e decidir 

como, onde e quando acessar informações. E diante da rede, têm mais acesso a 

informações sobre produtos e serviços, possuindo mais facilidade de discernir o valor 

real. Refletindo o poder de decisão do consumidor e a maneira com que este deseja 

se relacionar com as marcas, Tapscott (2010) caracteriza a Geração Internet segundo 

oito normas: Liberdade, Customização, Integridade, Colaboração, Entretenimento, 

Velocidade, Inovação e Investigação. 

 As características que melhor refletem a postura de um consumidor que deseja 

decidir por qual informação vai consumir, que produz seu conteúdo e que anseia por 

um relacionamento próximo com a marca, são a Integridade, a Colaboração, a 

Velocidade e a Investigação. Segundo Tapscott (2010), a Integridade demonstra que, 

em um cenário no qual o diálogo unidirecional das marcas não tem mais credibilidade, 

as ferramentas digitais não permitem mais o isolamento entre consumidor e marca. 

Dessa forma, as marcas não podem mais tomar decisões apenas de maneira interna, 

ou tentar esconder informações. A internet é um meio que possibilita transparência. 

Os consumidores têm acesso a diversas informações sobre as marcas e esperam que 

as empresas façam o que prometem e atendam às suas expectativas. A integridade 

torna-se pilar da lealdade dos consumidores.  

 Para o autor, a Colaboração é a representação de que os consumidores 

desejam trabalhar junto com as empresas e gostam quando estas valorizam a sua 
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opinião. Querem oferecer ideias, testar protótipos e responder perguntas. A 

Velocidade indica que, inseridos no universo online, os consumidores esperam que 

as marcas sejam ágeis ao interagir. Para eles, as marcas devem construir um diálogo 

simples, claro e rápido, como sua rede de amigos. É o desejo de se sentir próximo a 

marca e de ser atendido. Por último, a Investigação. Para compreende-la, é importante 

observar que a internet é vista como a fonte obrigatória de informações sobre 

produtos, com sua vasta biblioteca de pesquisa, na qual experiências de consumo 

podem ser encontradas em mídias digitais.  Dessa forma, Geração Internet sabe o 

que quer antes de sair para comprar um produto, pois pesquisa antes tomar uma 

decisão. 

 A partir da perspectiva da investigação, é possível perceber que os 

consumidores estão dispostos a pesquisar bem antes de realizar uma escolha por 

determinado produto ou serviço. Eles estão cada vez mais conectados e diante de 

sua comunidade online, consomem e compartilham informações sobre as marcas. 

Nas mídias sociais, trocam opiniões sobre filmes, música, roupas e dezenas de outros 

tópicos. A Geração Internet quer saber o que os amigos estão comprando e 

descobrem isso online.  

 

2.2.1 As Redes de Influência  

 

 Para Tapscott, as mídias sociais são a principal arena na qual os consumidores 

estabelecem contato, fazem amizades e se mantêm informados. “Chamo essas redes 

de comunicação e os relacionamentos por ela fomentados de “redes de influência”. 

Para a Geração Internet, é aí onde a influência realmente está, nessas redes de 

amigos e conhecidos” (2010, p. 232). Nas redes de influência as relações tornaram-

se muito maiores e mais complexas.  

 As redes de influência descentralizaram a influência, de forma que os 

conteúdos produzidos pelos consumidores das mídias digitais estão alterando fontes 

de poder e de autoridade, afastando a balança de poder de fontes mais tradicionais e 

reconhecidas. Tapscott (2010) classifica as redes de influência em três categorias, de 

acordo com a abrangência. A primeira categoria das redes são os Melhores Amigos.  

Trata-se um grupo de pessoas que o usuário conhece bem, amigos e colegas, em 

geral. A influência depende de interação pessoal e comunicação particular. Os 

melhores amigos preferem um contato pessoal, porém a conectividade e a internet 
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permitiram um acesso mais consistente de uns para os outros. 

 Em seguida, o autor traz a rede de influência - Minha rede social. Pode ser 

considerado um grupo de cerca de cem conhecidos, estendido pelas redes sociais. É 

uma mistura entre contatos do “mundo real” e pessoas que o usuário nunca encontrou 

pessoalmente, demonstrando a facilidade da Geração Internet em construir 

relacionamentos com pessoas fora de seu círculo social. A última categoria e a mais 

abrangente é O mundo. Trata-se do grupo mais amplo de pessoas que o usuário não 

conhece pessoalmente, mas com quem mantém contato por meio da rede, uma rede 

de vínculos fracos.  

 Afim de compreender melhor como são construídos os relacionamentos e 

vínculos dentro das redes de influência de Tapscott (2010) é importante conhecer a 

Teoria da Força dos Laços. O autor Mark Granovetter, em 1973, buscou entender 

como acontece a difusão de informações. Assim, ele observou a relação entre as 

pessoas como interferência da propagação das mensagens, denominando-a de força 

dos laços. Para o autor, laço é o elemento de ligação entre as pessoas (atores) que 

participam de uma determinada rede. Quanto maior a intensidade emocional do 

vínculo entre dois indivíduos, a confiança mútua, a reciprocidade, maior é a força do 

laço. 

 A força dos laços para Granovetter (1973) é classificada em Laços Fortes e 

Laços Fracos. Nas redes de Laços Fortes há uma identidade comum, são relações 

com alto nível de credibilidade e influência, por isso nesse tipo de rede os integrantes 

procuram referências para a tomada de decisão. Redes de Laços Fracos são 

constituídas de indivíduos com experiências e formações diversas. Indivíduos que 

compartilham Laços Fortes comumente participam de um mesmo círculo social, já os 

indivíduos com os quais temos relações de Laços Fracos são importantes porque nos 

conectam com vários outros grupos, rompendo a configuração de “ilhas isoladas” e 

assumindo a configuração de rede social.  

 Segundo Granovetter (1973), os indivíduos com poucos Laços Fracos serão 

privados de informações de partes mais distantes de seu sistema social, 

consequentemente, estarão limitados ao conhecimento ou às informações originadas 

pelos seus amigos íntimos. Sem as conexões de Laços Fracos, a tendência é a 

maioria da população permanecer isolada. O crescimento das redes de Laços Fracos 

se deu com a formação das chamadas Comunidades Virtuais, que se expandiram com 

o advento da web e com as redes sociais. 
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 Diante das comunidades virtuais, Granovetter (1973) defende que os indivíduos 

tomam decisões numa ação coletiva, motivados pela influência das redes sociais que 

constituem o coletivo social. Portanto, o surgimento das comunidades virtuais 

potencializou a ação coletiva ao expandir as conexões sociais de cada indivíduo. 

Fatores como acesso imediato à informação, sensação de pertencimento e tempo 

escasso têm levado os indivíduos a expandirem sua “coleção de amigos” nas redes 

sociais. 

 Para Manuel Castells (2009), as redes formadas online são especialmente 

apropriadas para a geração de laços fracos múltiplos, sendo os laços fracos úteis no 

fornecimento de informações. Tanto off-line quanto on-line, os laços fracos facilitam a 

ligação de pessoas com diversas características sociais. A sociedade em rede, 

segundo Castells (2009), introduz a coletivização das decisões, nas quais as 

comunidades virtuais fornecem informações para o processo de decisão dos 

indivíduos, que passam a exercer suas preferências sobre consumo de produtos e 

serviços, com base na experiência de um conjunto muito mais amplo de referências, 

proporcionadas pelos “Laços Fracos”. 

 Portanto, a classificação das redes de influência de Tapscott (2010) está 

diretamente relacionada com a intensidade dos laços sociais. Os Melhores Amigos 

são referentes à uma rede de Laços Fortes, na qual há conexões de maior 

intensidade, intimidade e frequência, e pelas quais o fluxo de informação se difunde a 

uma velocidade maior impulsionado pela credibilidade e confiança. Ampliando, então, 

para O Mundo, caracterizado pelos Laços Fracos que facilitam o acesso à informação, 

cruzando fronteiras e com uma maior diversidade. As relações sociais, então, são 

ricas para os consumidores quando podem contar com a intimidade das redes 

construídas por Laços Fortes, que propiciam maior segurança e confiança, mas 

também com as redes de Laços Fracos, que se destacam na dinâmica das redes 

devido à diversidade de informações proporcionada. 

 Segundo Tapscott (2010), a influência em uma rede não é distribuída 

igualmente, tendo uns, mais influência que outros. Para exemplificar os perfis que se 

destacam em uma rede de influência, Tapscott se baseia nos três tipos de 

personalidade, que divulgam opiniões, ideias e que criam moda, descritos por Malcolm 

Gladwell (2000) em sua obra “The Tipping Point”. O livro de Gladwell discorre sobre a 

viralização de produtos, ideias e hábitos na sociedade moderna, identificando os 

catalisadores. Por isso, Gladwell identifica os três perfis de pessoas que podem 
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disseminar ideias, produtos e até mesmo doenças com suas ações e hábitos e 

influenciar um número grande de pessoas na sociedade, impulsionando a difusão da 

mensagem. 

 Tapscott (2010), então, cita os perfis divididos entre: conectores, sabichões e 

vendedores. Os conectores são usuários que possuem círculos sociais grandes e 

espelhados e muitas marcas recorrem a eles. São considerados possibilitadores do 

fenômeno “mundo pequeno”, de acordo com o qual cada indivíduo está conectado por 

uma pequena cadeia de conhecidos. Já os sabichões, são populares no novo mundo 

da autoridade descentralizada. Constroem sua reputação por meio de blogs e 

resenhas, se tornando uma fonte de influência tanto para amigos quanto para 

estranhos. Em terceiro aparecem os vendedores, capazes de difundir sua influência 

para o mundo, e as marcas se beneficiam por sua capacidade de criar burburinho. 

Conhecidos por serem carismáticos, fascinantes e excelentes negociadores. 

 Na obra Marketing 4.0, Kotler (2017) também caracteriza os usuários da 

internet. Ele utiliza a segmentação da Forrester´s Social Technographics2 para 

determinar uma hierarquia de participantes da internet. Sendo eles: os espectadores 

(pessoas que leem e assistem a conteúdo online), participantes (pessoas que mantêm 

e visitam páginas de mídias sociais), coletores (pessoas que acrescentam tags às 

páginas da web e usam feeds RSS), críticos (pessoas que postam avaliações e 

comentários online) e criadores (pessoas que criam e publicam conteúdo online).  

 Os coletores, críticos e criadores caracterizam melhor os netizens. Segundo 

Kotler (2017), os Netizens são os cidadãos da internet e nativos digitais, são muito 

hábeis em se conectar com os outros on-line enquanto compartilham informações. 

Tem o desejo de estarem sempre conectados e contribuir. Os Netizens são 

conhecidos como conectores sociais e estão ligados, principalmente, através de redes 

sociais, formando comunidades na internet, uma das mais fortes formas de 

comunidade, são evangelistas expressivos, pois expressam suas opiniões de forma 

ativa, a respeito das marcas, e são também contribuintes de conteúdo, já que 

contribuem para o desenvolvimento da internet, facilitando a vida de outros usuários, 

através de conteúdos criados em diferentes formatos. 

                                                             
2 Segundo Santos (2011), para entender o consumidor on-line, a Forrester, empresa norte-americana de pesquisa 
de mercado, criou uma metodologia chamada "Social Technographics Ladder of Participation" que foi construída 
não como uma segmentação, mas como um perfil, ou seja, os grupos se sobrepõem. Isso porque os dados reais 
mostram que as pessoas participam de vários comportamentos, e não todos em um nível mais alto na escala, 
que serve para ajudar e planejar uma estratégia tecnológica orientada socialmente.  
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 Ao observar a segmentação da Forrester´s Social Technographics dos 

indivíduos pertencentes a rede é possível perceber que grupos se destacam por sua 

postura ativa, uma vez que produzem conteúdo online, e acabam influenciando a 

opinião e decisão dos demais integrantes das redes online. A internet e as redes 

sociais permitiram com que todos os usuários tivessem o poder de produzir conteúdo, 

não só apenas consumi-lo, como ocorria antes do advento destas tecnologias. Os 

grupos que se destacam por exercer essa função de produtor de conteúdo, se 

aproximam dos grupos denominados por Kotler (2017) como criadores e críticos e por 

Tapscott (2010) como sabichões. Tais grupos possuem o desejo de compartilhar suas 

experiências na internet, e por consequência, acabam influenciando outros 

consumidores de suas comunidades virtuais. 

 

2.2.2 Prosumidores vs Influenciadores Digitais 

 

 Tapscott (2010) denomina a transformação dos consumidores em produtores 

de prosumers. Trata-se de um termo apresentado por Marshall McLuhan no início da 

década de 1970, que Alvin Toffler cunhou o termo nos anos 1980 e Tapscott refinou 

a ideia em seu livro Economia Digital. Os prosumidores não apenas alteram alguns 

detalhes da cadeia de produção, eles participam ativamente da criação de bens de 

serviço. Segundo Tapscott (2010), os avanços tecnológicos possibilitaram que 

produtor e consumidor se fundissem, fazendo com que a linha divisória entre estes 

dois estágios acabasse. 

 No Marketing 1.03, as empresas podiam ignorar o fato de que os clientes não 

se adaptassem a seus processos e modelos de negócios. Diante dos prosumidores, 

é necessário que as empresas compreendam que eles tratam o mundo como um lugar 

de criação, e não de consumo. Para Tapscott (2010), o fenômeno dos prosumers se 

destaca na manifestação de comunidades baseadas em interesses comum, nas quais 

compartilham informações de produtos, colaboram em projetos customizados, trocam 

                                                             
3 “No marketing 1.0, as estratégias eram centradas no produto. Nessa fase, a produção massiva 

ganhava força no início da Revolução Industrial. Trata-se do marketing aplicado à economia de 
escala, quando surgiam as primeiras grandes empresas de manufatura. As fábricas contavam com 
um grande número de funcionários e máquinas trabalhando para entregar o produto ao consumidor. 
Por conta disso, a primeira ideia que os profissionais da época tiveram foi exaltar as qualidades 
daquilo que vendiam” (PATEL, s/d). Disponível em: https://neilpatel.com/br/blog/evolucao-do-
marketing/. Acesso em: 30 out. 2019. 

 

https://neilpatel.com/br/blog/evolucao-do-marketing/
https://neilpatel.com/br/blog/evolucao-do-marketing/
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dicas, ferramentas e instruções para modificar produtos. As mídias sociais online 

contribuíram diretamente para a formação das comunidades de prosumers, que 

segundo Tapscott (2010), deixam de ser uma maneira de conhecer pessoas para se 

tornar um novo modo de produção social, na qual os consumidores podem se tornar 

até produtores de bens e serviços. É importante, então, que as empresas 

compreendam que os prosumidores esperam uma postura colaborativa das marcas, 

que os escutem e os permitam compartilhar informações. 

 As plataformas digitais permitiram com que as marcas modificassem sua 

maneira de se comunicar, de forma que deixaram de usar apenas o meio off para se 

transmitir sua mensagem ao público, para usar também as mídias online. Com 

mensagens vindas de várias mídias, o consumidor passou a ser bombardeado por 

publicidade e possibilidades, o que passou a dificultar o processo de decisão, devido 

ao excesso de informações. Sendo assim, ele acaba por recorrer a sua comunidade, 

em busca de referências de confiança. Percebendo a tendência dos consumidores em 

recorrer aos semelhantes, foi necessário que as marcas identificassem uma fonte que 

transmitisse tal confiança, para que pudessem se comunicar com seus clientes. 

 Neste contexto, surge a figura dos Influenciadores Digitais. São indivíduos que 

se destacam nas redes sociais, reunindo e influenciando milhares de pessoas.  Os 

Influenciadores Digitais possuem a capacidade de mobilizar um grande número de 

seguidores, pautando opiniões e comportamentos. A exposição de seus estilos de 

vida, experiências, opiniões e gostos acabam gerando identificação por parte do 

público, que vê no influenciador uma figura de confiança.  A confiança que o 

consumidor deposita nos influenciadores é transferida para a marca a partir do 

momento que um conteúdo é criado indicando aquele produto ou serviço. 

 O Influencer Marketing, termo definido por Eduardo Vieira (2016)4, trata-se da 

maneira pela qual as empresas recompensam celebridades e estrelas das mídias 

sociais para criar conteúdos em prol das marcas, gerando interesse e, assim, 

influenciando pessoas. Portanto, a figura do Influenciador passa ser uma grande 

ferramenta para que as marcas se comuniquem com o seu público. O influenciador 

fala diretamente com um público que deseja assisti-lo, com a permissão do 

consumidor, já que é o consumidor que acompanha os influenciadores com os quais 

se identifica. Por isso, é uma maneira mais direta e orgânica das marcas serem vistas. 

                                                             
4 Disponível em https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-

fronteira-final-da-publicidade.html Acesso em: 06/09/19. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-fronteira-final-da-publicidade.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/05/24/influenciadores-a-fronteira-final-da-publicidade.html
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Os Influenciadores são capazes de mudar as estratégias de investimento em 

comunicação das marcas, por exercerem força suficiente para influenciar a nova 

geração a preferir determinada marca ou escolher certo produto igual ao que ele está 

utilizando, norteando grande parte das decisões de compra dos jovens. São pessoas 

“comuns”, como o seu público, mas com um estilo admirado por uma multidão. 

 Antes da internet, as marcas recorriam à imagem de celebridades consagradas 

para vender seus produtos e propagar suas ideias, acreditando que por serem figuras 

muito conhecidas, representariam grande parte do seu público. Entretanto, na Era da 

Internet, o consumidor deseja que suas individualidades e seu poder de escolha sejam 

reconhecidos, de acordo com o que ele considera relevante, assim, deseja decidir por 

suas próprias figuras de autoridade, com as quais se identifica. E não poderia haver 

cenário melhor para que o conceito dos influenciadores digitais se difundisse.  

 Devido ao fato de que, atualmente, um Influenciador Digital é considerado um 

profissional, que as empresas buscam para disseminar suas mensagens, o conteúdo 

criado por eles nem sempre pode ser considerado espontâneo. As marcas podem 

contratar o profissional e comprar espaço em suas mídias sociais, para que os 

Influenciadores falem bem de determinado produto ou serviço, sendo um novo meio 

de se fazer publicidade. Contudo, uma vez que o conteúdo dos Influenciadores pode 

ser comprado pelas marcas, a confiança do consumidor nessas figuras passa a ficar 

abalada, já que fica mais complexo identificar quando o Influenciador está sendo 

sincero, ou apenas falando o que foi acordado entre ele, como profissional, e a marca. 

Segundo Michael Solomon (2016), as comunicações patrocinadas pelas empresas 

tendem a se concentrar exclusivamente nos aspectos positivos de um produto. Ou 

seja, quando os Influenciadores entram em acordo com as marcas, na maioria das 

vezes, usam seus canais para poder falar bem dos produtos, de modo a serem líderes 

do processo, almejando converter resultados positivos para a marca com a qual está 

trabalhando. 

 Existem ferramentas nas mídias sociais que permitem com que o influenciador 

sinalize que está produzindo determinado conteúdo de forma paga. É comum 

encontrar essa sinalização por meio do uso das hashtags #publipost, #publi e #ad. O 

Instagram disponibiliza uma ferramenta exclusiva para que os influenciadores 

sinalizem a parceria paga com uma marca logo no alto da imagem. Recomenda-se 

que o influenciador mostre que o post é pago no início e ao fim da publicação. 

Entretanto, existem muitos casos de publicidade velada por parte de influenciadores, 
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que são pagos, porém criam o conteúdo como se fosse uma dica espontânea. 

Segundo Ana Ikeda (2014)5, tal prática é proibida e pode resultar em multa à empresa 

que pagou pelo post. Porém, o dano maior é para quem publica esse conteúdo, pois 

perde credibilidade. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) ordena que a 

publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, 

a identifique como tal. O código de ética do Conar recomenda que o anúncio deve ser 

claramente distinguido como tal, seja qual for a sua forma ou meio de veiculação. 

 Já dos consumidores “comuns” não possuem tais problemas, pois 

compartilham suas experiências reais, expondo tanto opiniões positivas quanto 

negativas, afim de serem reconhecidos e de contribuir com sua comunidade. Assim, 

os consumidores percebem sua confiança fortalecida, principalmente, em relação aos 

consumidores “comuns”, que não possuem milhares de seguidores e sim, apenas 

desejam compartilhar suas experiências, questionar as marcas e contribuir com a sua 

comunidade, movidos por um desejo de reconhecimento por parte das marcas, 

pertencimento e de sociabilidade, em relação a toda a comunidade de consumidores. 

São consumidores e que acreditam uns nos outros, instigados pela vontade de realizar 

seus desejos, de terem seus direitos reconhecidos e sua voz ouvida pelas marcas.  

 

2.2.3 Entre Advogados de marca e Haters 

 

 Frente ao poder que os consumidores têm de produzir seu próprio conteúdo, 

compartilhando experiências e opiniões, surge a necessidade de as empresas 

dedicarem parte de sua jornada de trabalho para mapear o que está sendo dito sobre 

elas nas plataformas digitais. Caso percam o controle do conteúdo que está sendo 

produzido, associado ao nome da empresa, é possível que se construa um cenário 

negativo. Isso acontece, pois, a palavra do consumidor assume um papel de fonte de 

informação no processo de decisão de compra, e caso a comunidade de 

consumidores esteja expressando sua opinião de forma desfavorável em relação às 

marcas, este fato pode prejudicar a imagem e as vendas das mesmas. A presença de 

um consumidor ativo e influente, disposto a compartilhar sua opinião online, pode ter 

duas faces, a positiva e negativa. 

 A negativa se dá em vista desta falta de controle sobre o que está sendo falado 

                                                             
5 Disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-

instagram-pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm. Acesso em: 10/09/19. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2014/02/14/sem-alerta-post-pago-no-instagram-pode-render-multa-e-abalar-credibilidade.htm
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sobre a marca, desencadeando uma possível crise. E, segundo Kotler (2017), o lado 

negativo se dá também com o surgimento de agressores virtuais, denominador de 

cyberbullies, que podem ser identificados como participantes inadequados (trolls), que 

tem a intenção de chamar a atenção dos outros usuários através de comentários sem 

sentido e os odiadores (haters), que atacam e espalham o discurso de ódio em suas 

mensagens. Ambos estão dispostos a promover o caos e a difundir mensagens 

negativas sobre as marcas. Na internet, é de extrema complexidade impedir que um 

usuário expresse sua opinião, por isso, as empresas devem lidar com os odiadores 

de maneira a administrar o que está sendo dito. Segundo Kotler (2017), os netizens 

são considerados evangelistas expressivos, podendo ser agressivos ao expressarem 

suas opiniões, que podem ser manifestadas negativamente, justificando o surgimento 

dos cyberbullies.  

 O lado positivo da expressão de opiniões por parte dos netizens, se dá com o 

surgimento da figura dos advogados de marca. Os advogados de marca são 

contadores de história, de modo que espalham notícias sobre as marcas pelas suas 

redes. “Eles contem histórias autênticas do ponto de vista do cliente – um papel que 

a publicidade nunca poderá substituir” (KOTLER, 2017, p. 56). Geralmente, são os 

clientes experientes que se tornam advogados de marca para clientes inexperientes, 

fornecendo tais histórias como fonte de pesquisa para a decisão de compra.  

No mundo da internet, conhecemos o fator social: seguidores, fãs e amigos. 
Quando se empolgam e se comprometem com uma marca, os netizens 
tornam-se o fator social. Transformam-se em advogados ou adoradores da 
marca, em oposição aos odiadores deste. Às vezes inertes, tornam-se ativos 
quando precisam salvaguardar sua marca favorita contra cyberbullies, trolls 
e haters. (KOTLER, 2017, p. 56) 

  É importante que as marcas estejam cientes que o lado positivo pode surgir 

em consequência do lado negativo, quando os advogados de marca surgem para 

defender a empresa que acreditam diante de um comentário ruim. Segundo Kotler 

(2017), existem dois tipos de defesa da marca. Para o autor, assim como a 

consciência da marca, a defesa da marca pode ser espontânea ou estimulada. A 

defesa da marca espontânea ocorre quando um cliente, sem ser estimulado ou 

indagado, ele ativamente recomenda uma marca específica. Já a defesa estimulada, 

é resultante de um estímulo externo, que normalmente ocorre por uma consulta ou 

manifestação negativa.  

 Para Kotler (2017), dada a falta de confiança, as empresas podem não ter mais 

acesso direto aos consumidores-alvo, uma vez que os consumidores confiam em seus 
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pares mais do que nunca. Assim, uma importante fonte de influência passa a ser o 

exército de clientes transformado em advogados de marca. Entretanto, a partir do 

momento em que as marcas conquistam advogados de marca é importante se atentar 

ao fato de que os consumidores atuais são movidos pela verdade e satisfação de seus 

desejos. Ou seja, é possível que em um certo momento o consumidor esteja atuando 

como advogado de marca, extremamente engajado em defendê-la e consumir seus 

conteúdos. Porém, diante da descoberta de uma falha, decepção ou a 

incompatibilidade de valores entre consumidor e marca, é pequeno o gatilho para que 

ele assuma uma postura crítica, na qual apontará o que não concorda em relação ao 

que experienciou, podendo até optar por outra marca a partir daquele momento.  

 Portanto, o senso crítico destes consumidores permite com que eles gravitem 

no universo da marca, estando atentos ao conteúdo criado por ela. Por mais que o 

consumidor esteja envolvido emocionalmente com uma marca, quando 

decepcionado, é capaz de compreender que pode construir um diálogo com a mesma, 

expondo sua opinião e demonstrando o que acredita ser seu, por direito. Esse 

consumidor vive, então, um estágio entre haters e advogados de marca, já que não 

são redutíveis a críticas ou a elogios. Ao expressarem sua opinião, então, são 

extremamente verdadeiros em relação à experiência que tiveram com determinado 

produto ou serviço.  

 Diante disso, as marcas precisam trabalhar em função da manutenção dos 

seus advogados de marca, alcançando as suas expectativas e estando preparadas 

para momentos de gerenciamento de crise. Segundo Kotler (2017), o CRM social é 

uma ferramenta essencial para o envolvimento do cliente. Trata-se do uso da mídia 

social para gerir interações da marca com os clientes e desenvolver relacionamentos 

de longo prazo. O CRM social é diferente do CRM tradicional. “Enquanto a tradicional 

gestão do relacionamento com o cliente (CRM) é tipicamente voltada para a empresa, 

o CRM social é voltado para os clientes” (KOTLER, 2017, p.188). O CRM tradicional 

caracteriza-se pelo fato de as empresas ditarem como deve ser feita a comunicação 

com os clientes e usam os canais de sua preferência, como e-mails e centrais de 

atendimento. Já no CRM, os clientes iniciam a comunicação por meio de consultas 

pela mídia social. Assim, o CRM social ignora o horário comercial e raramente pode 

ser automatizado. Os clientes esperam respostas instantâneas e personalizadas 24 

horas por dia. Segundo Kotler (2017), é fundamental haver uma mudança de 

mentalidade para passar do CRM tradicional, concentrado no “um para um”, para o 
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CRM social, caracterizado pelo “muitos para muitos”. 

Dada a natureza da mídia social, o CRM social é conversacional. Ao contrário 
do CRM tradicional, que é mais unilateral e cíclico, o CRM social envolve 
diálogos permanentes. Os diálogos não são apenas entre as marcas e os 
clientes, mas também entre os clientes e suas comunidades. Por causa da 
dinâmica social, as questões dificilmente podem ser contidas e isoladas. 
Qualquer um, inclusive clientes potenciais, pode ver as respostas das marcas 
e se juntar a conversa. (KOTLER, 2017, p. 188) 

 Dessa forma, para trabalharem de forma assertiva as estratégias de 

relacionamento com o cliente, segundo Kotler (2017), as empresas precisam se 

destacar da multidão e conectar-se de forma significativa com os consumidores em 

pontos de contato cruciais. De modo que, um único momento de satisfação com uma 

marca é suficiente para transformar um cliente fiel em um advogado da marca. “Para 

conseguir isso, as empresas deveriam mapear o caminho do consumidor até a 

compra, entender os pontos de contato dele com a marca ao longo desse percurso e 

intervir nos pontos que interessam” (KOTLER, 2017, p.77). As marcam devem se 

concentrar em estar presentes nos momentos ideais em que os consumidores 

precisam dela.  

 

2.3 Jornada de compra 

 

 Ao longo dos anos, para compreender o caminho do consumidor até a compra 

foram desenvolvidos diversos modelos. Segundo Kotler (2017), um dos primeiros 

modelos foi criado pelo pioneiro em publicidade e vendas: E. St. Elmo Lewis, no fim 

do século XIX. O modelo denomina-se AIDA: atenção, interesse, desejo e ação, sendo 

muito utilizado como um checklist para executivos da publicidade, quando criavam 

anúncios e para executivos de vendas, no momento em que abordavam possíveis 

clientes. De acordo com esse modelo, o texto publicitário e o discurso de vendas 

devem chamar a atenção, gerar interesse, fortalecer o desejo e promover a ação. 

Posteriormente, segundo Kotler (2017), o professor Derek Rucker, da Kellogg 

School of Management, apresentou uma modificação ao modelo AIDA, denominada 

de quatro As: assimilação, atitude, ação e ação nova. Esse modelo traz como 

inovação o rastreamento do comportamento do consumidor pós-compra, como forte 

sinal de fidelidade a uma marca. O modelo assemelha-se a um funil, que os 

consumidores percorrem ao avaliar marcas em seus conjuntos de considerações. Eles 

tomam conhecimento de uma marca (assimilação), gostam ou não dela (atitude), 



32 
 
 

decidem se vão comprá-la (ação) e se vale a pena repetir a compra (ação nova). Para 

Kotler (2017), nos quatro As a grande influência na tomada de decisão dos clientes 

ao percorrer o caminho vem de pontos de contato com as empresas, como a 

publicidade na TV na fase de assimilação, os vendedores na fase de ação e o centro 

de serviço na fase de ação nova, que são pontos de controle da empresa. 

 Inserido na era da conectividade, Kotler (2017) propõe uma atualização ao 

modelo dos quatro As, devido as mudanças trazidas pela nova era. A conectividade 

reduziu a tomada de decisão individualizada. Atualmente, a atração inicial por uma 

marca é influenciada pela comunidade em torno do consumidor para determinar a 

atitude final. “Muitas decisões que parecem pessoais são essencialmente decisões 

sociais. O novo caminho do consumidor deveria refletir o surgimento dessa influência 

social” (KOTLER, 2017, p. 80). Para o autor, quando se trata de entender as marcas, 

os consumidores se conectam ativamente entre si, desenvolvendo relacionamentos 

de pesquisar e defender. Consumidores que precisam de mais informações 

procurarão outros que tenham conhecimentos e experiência. 

 Assim, o novo modelo criado por Kotler (2017), denomina-se como cinco As: 

assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Como Assimilação compreende-se a 

fase em que o consumidor está exposto à uma longa lista de marcas, em função de 

experiências passadas, comunicações de marketing e defesa de marcas por clientes. 

“Um cliente que tenha experiência anterior com uma marca provavelmente será capaz 

de se lembrar dela e reconhece-la. A publicidade gerada pelas empresas e a 

propaganda boca a boca de outros clientes também são fontes de assimilação” 

(KOTLER, 2017, p. 82). Nessa fase os consumidores processam todas as 

mensagens, partindo para uma lista mais curta de marcas. O ponto em que se inicia 

a fase de Atração. Quanto maior a diferenciação da marca mais chances de ficar 

nessa seleção. Os consumidores, então, levados pela curiosidade, costumam 

pesquisar sobre as marcas pelas quais foram atraídos, obtendo informações dos 

amigos, da família, direto das marcas e em avaliações online. Esse é o estágio de 

Arguição. 

 Então, convencidos pelas informações adicionais obtidas no estágio de 

arguição, os consumidores passarão à Ação. Segundo Kotler (2017), as ações 

desejadas não se limitam a ações de compra. Depois de comprar uma marca 

específica, os clientes interagem mais profundamente pelo consumo, bem como pelos 

serviços pós-venda. As marcas precisam envolver seus clientes e se certificar de que 
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sua experiência de compra e consumo seja positiva. Quando os clientes têm 

problemas e queixas, as marcas devem estar atentas e se certificar de que os 

consumidores recebam soluções. Depois de um certo tempo, o consumidor pode 

desenvolver uma sensação de forte fidelidade à marca, refletida em retenção, 

recompra e defesa de marca, trata-se do estágio de Apologia. Kotler (2017) afirma 

que os advogados de marca ativos recomendam espontaneamente marcas que 

adoram, ainda que não sejam solicitados a fazê-lo, contando histórias positivas aos 

outros.  

Kotler (2017) ressalta que o caminho do consumidor nos cinco As não é 

necessariamente fixo, ele pode não passar por todos os As, não seguindo a ordem ou 

até mesmo retornando a estágios anteriores. Para o autor, o tempo que os 

consumidores gastam no percurso até a compra varia entre categorias de cada setor, 

dependendo da importância percebida desta categoria, como, para bens de consumo 

os consumidores costumam não realizar pesquisas adicionais, já para artigos caros, 

os consumidores estão dispostos a despender mais tempo fazendo perguntas. Além 

disso, o modelo dos cinco As pode ser considerado uma ferramenta flexível aplicada 

a todos os setores. “Quando usado para descrever o comportamento dos 

consumidores, traça um quadro mais próximo do verdadeiro caminho percorrido por 

eles” (KOTLER, 2017, p. 86). 

Portanto, observando o modelo dos cinco As é possível pontuar diferenças diante 

dos modelos anteriores. Principalmente, pelo fato de que a conectividade trouxe a 

influência da comunidade para a jornada de compra do consumidor, de maneira que 

a troca de experiências entre a comunidade de consumidores altera a imagem e a 

percepção da marca, fortalecendo ou enfraquecendo sua atratividade. Dessa forma, 

pode-se destacar a fase de Arguição, para compreender a importância da comunidade 

de consumidores no ciclo da decisão de compra. O ato de investigar informações 

antes de realizar a compra torna-se uma característica da sociedade contemporânea. 

Assim, a pesquisa por informações sobre a marca tem como principal fonte o círculo 

social do consumidor e por vezes, recursos disponibilizados pelas marcas, como sites 

corporativos e campanhas.  

No estágio de arguição o caminho o consumidor muda de individual para 
social. As decisões serão tomadas com base no que ele obtém das conversas 
com outros. A atração da marca precisa da confirmação de outros para que 
o caminho possa continuar. (KOTLER, 2017, p. 81) 
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 Afim de entender as influências ocorridas na jornada de compra, Kotler (2017) 

afirma que existem três fontes principais de influência: uma combinação entre própria 

influência, influência de outros e influência externa. Esse conjunto é denominado de 

Zona POE. Segundo o autor, os consumidores estão mais abertos à tais influências 

nos estágios de Ação e Arguição. “Na arguição, eles buscam conselhos e absorvem 

o máximo de informação possível, da influência dos outros e externa, sobre uma lista 

curta de marcas” (KOTLER, 2017, p.88). A influência dos outros advém de um círculo 

próximo de amigos e familiares na forma de propaganda boca a boca e, para Kotler 

(2017), a influência também pode vir de uma comunidade maior, porém independente, 

à qual os consumidores pertençam. Eles podem ser influenciados por conversas das 

quais participam em plataformas de mídias sociais. Assim, a influência dos outros 

destaca a mudança do caminho do consumidor de individual para social. 

Apesar das variações individuais, os consumidores atuais se apoiam mais na 
influência dos outros do que na influência própria ou externa pelos motivos 
que já discutimos. Uma pesquisa da Nielsen em 2015 revelou que 83% dos 
participantes em 60 países confiam nos amigos e na família como a fonte 
mais confiável de “publicidade”, e 66% prestam atenção nas opiniões que os 
outros postam online. (KOTLER, 2017, p. 88) 

 Ademais, para Kotler (2017), o estágio de Arguição se tornou ainda mais 

complexo devido à integração entre o offline e o online. Segundo o autor, enquanto os 

consumidores examinam produtos nas lojas, podem buscar informações em seus 

celulares.  Assim, a pesquisa por informações acerca de produtos e serviços se dá, 

principalmente, pelo meio online, por ser o ambiente que proporciona maior 

acessibilidade a informação. Porém, é possível que o consumidor faça sua pesquisa 

online e realize a sua compra em um ponto físico, como também em um Ecommerce. 

Além disso, é possível que dentro do ponto de venda, o consumidor se interesse por 

um produto e tenha acesso às informações sobre este no mesmo momento, através 

de seus smartphones, que permitem que a informação esteja na palma da mão. 

 Então, durante sua jornada de compra, o consumidor irá se deparar com vários 

canais para realizar a compra. Essa relação estreita entre as vendas online e off-line, 

é caracterizada como Omnichannel6. Segundo Neil Patel (s/d), Omnichannel é uma 

estratégia de convergência que integra todos os canais de comunicação da empresa 

para melhorar a experiência do consumidor. Assim, os clientes podem comprar online 

                                                             
6 Segundo Neil Patel (s/d), o termo é uma junção entre Omnis, que significa “todos/geral” em latim, e a palavra 

inglesa channel, que pode ser traduzida para canal. Portando, levado ao pé da letra, Omnichannel fala de algo 
que atravessa “todos os canais” – online e off-line. 
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em lojas físicas e pelo telefone, ou mesmo passar por todos esses canais sem sentir 

diferença entre contatar a empresa pela internet ou no ponto de venda, ficando à 

vontade para circular pelos canais para decidir sua compra. Para o autor, o conceito 

permite que a jornada de compra do cliente flua sem interrupções e esforço, com todos 

os canais de contato preparados e integrados para satisfazer suas necessidades. Os 

canais incluem lojas virtuais, mídias sociais, dispositivos móveis, aplicativos, lojas 

físicas, centrais de atendimento eletrônicos, chatbots, dentre outros. Dessa forma, o 

cliente se torna, o centro do processo, tendo todas as facilidades colocadas à sua 

frente. 

 Portanto, com o modelo dos cinco As de Kotler (2017) é possível observar que 

as experiências adquiridas por consumidores na fase pós-compra, sejam elas 

negativas, ainda no estágio de Ação ou positivas, convertidas em Apologia, quando 

compartilhadas no meio online, para que a comunidade tenha acesso, tornam-se 

importantes fontes de informação para o consumidor que se encontra no estágio de 

Arguição e deseja saber mais sobre o produto, marca ou serviço pelo qual 

desenvolveu interesse. O compartilhamento de experiências e testemunhos de 

compra ganham relevância a partir do momento em que a comunidade é vista como 

fonte de informação confiável, pois os consumidores têm consciência que os discursos 

de marca tendem a se autovalorizar, enquanto a palavra do consumidor traz uma 

experiência real. 
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3 OS CONSUMIDORES EM COMUNIDADE 

 

 Em busca de compreender o momento da jornada de compra contemporânea 

em que o consumidor passa a pesquisar antes de tomar uma decisão, baseado 

principalmente na opinião de outros consumidores online, o Google desenvolveu um 

estudo denominado ZMOT – Conquistando o Momento Zero da Verdade. Em tal 

estudo é possível destacar a importância das comunidades virtuais para a obtenção 

de informação por parte dos consumidores, que constroem laços e confiança uns com 

os outros no ambiente virtual. Assim, para observar o comportamento das 

comunidades de marcas pode-se destacar aquela construída em torno da marca 

Quem, disse Berenice?. Esta possui sua comunicação e seu conteúdo muito voltado 

para as mídias sociais, o que influencia diretamente o comportamento de sua 

comunidade virtual. 

 

3.1 Momento Zero da Verdade 

 

 Segundo Lecinski (2011), ZMOT é o novo momento de tomada de decisão, que 

acontece milhares de vezes por dia, por meio de celulares, laptops e dispositivos 

conectados de todos os tipos. É o momento em que as informações acontecem e os 

consumidores fazem opções que afetam o sucesso ou o fracasso de praticamente 

todas as marcas do mundo. No Momento Zero da Verdade, os consumidores se 

informam e decidem. Tomam decisões de compra diante de sites de classificação e 

análises, de amigos em mídias sociais e através de vídeos. Eles aprendem através 

dos resultados das pesquisas, análises de outros usuários, classificações quatro 

estrelas, textos de anúncios, imagens de anúncios, manchetes, vídeos e no site oficial 

da marca. Segundo Lecinski (2011), O ZMOT é esse momento quando o consumidor 

pega o seu laptop, celular ou algum outro dispositivo conectado à Internet e começa 

a se informar sobre um produto ou serviço que está pensando em experimentar ou 

comprar. 

Para compreender melhor o ZMOT, é importante conhecer os termos criados 

anteriormente para definir os momentos da jornada do consumidor. Em 2005, a 

Procter & Gamble criou o termo FMOT, ou Primeiro Momento da Verdade, que se trata 

do momento em que o consumidor está decidindo o que levar, diante das opções. A 
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empresa criou o FMOT observando o hábito dos consumidores de decidirem o que 

comprar diante das prateleiras de supermercado. “As melhores marcas ganham 

consistentemente dois momentos da verdade. O primeiro momento ocorre na 

prateleira da loja quando o consumidor decide comprar uma marca ou outra. O 

segundo ocorre em casa, quando ele usa a marca - e fica encantado ou não” (LAFLEY, 

2005, apud LECINSKI, 2011). 

Segundo Lecinski (2011), o ZMOT promoveu uma mudança no modelo mental 

clássico utilizado pelo Marketing. Neste, os profissionais trabalhavam se concentrando 

em três momentos críticos: estímulo, prateleira e experiência. O estímulo se dá diante 

do reconhecimento de um problema e do descobrimento de um produto ou serviço 

diante da mídia. A prateleira refere-se ao FMOT, pois é o momento em que o 

consumidor se depara com o produto no ponto de venda. E a experiência é 

equivalente ao SMOT - Segundo Momento da verdade, no qual o consumidor 

relaciona-se com o objeto adquirido. A novidade, então, é que o ZMOT se torna o novo 

momento crítico entre o estímulo e a prateleira, agora, o consumidor pesquisa antes 

de realizar a compra. Nessa sequência, a experiência percebida pelo consumidor no 

SMOT quando compartilhada, se transforma em conteúdo para o ZMOT do 

consumidor que está pesquisando seu ciclo de decisão de compra. Essa relação é 

semelhante à do modelo dos 5 As de Kotler (2017), na qual as experiências negativas 

e positivas adquiridas no pós-compra, seja na Ação ou na Apologia, se transformam 

em conteúdo para o consumidor que se encontra na fase de Arguição, pesquisando 

sobre o seu objeto de desejo. 

Figura 1 - O novo modelo mental. 

 

Fonte: LECINSKI, 2011, p. 17. 



38 
 
 

 Segundo Lecinski (2011), a pesquisa do Google sobre o ZMOT conclui que 

84% dos consumidores considera que o ZMOT determina suas decisões. Para eles o 

ZMOT é tão importante quanto o estímulo e o FMOT para motivar a sua decisão de 

compra. Diante dessa comparação, é possível perceber que os três passos originais 

do modelo mental clássico do marketing - estímulo, prateleira, experiência - continuam 

sendo essenciais. As marcas ainda precisam estimular o consumidor, entretanto, 

diante do ZMOT, o estímulo motiva os consumidores um novo caminho para a 

prateleira: o consumidor passa pelo estímulo e parte em busca de informações 

ativamente, através de sites de opiniões e classificações, lojas on-line, cupons, 

imagens, vídeos demonstrativos e sites da concorrência.  

 Em um estudo macro do Momento Zero da Verdade, o Google questionou os 

participantes quando as fontes de informação que buscavam para ajuda-los em sua 

decisão. A Figura 2 mostra as fontes de informação mais citadas no momento de 

pesquisa do consumidor. Segundo a mesma, a internet e os mecanismos de busca 

possuem importância semelhante a conversa com amigos/ familiares, indicando que 

os consumidores tendem a criar confiança no conteúdo compartilhado pela 

comunidade virtual de forma muito similar com a que tem por seus relacionamentos 

mais próximos. 

Figura 2 - Fontes de Informação para o ZMOT.  

 

Fonte: LECINSKI, 2011, p. 19 

 Entretanto, segundo Lecinski (2011), o que caracteriza um Momento Zero da 

Verdade, é o fato de ele acontecer online, normalmente iniciado por meio de uma 

pesquisa, em tempo real, devido aos dispositivos móveis, que permitem o acesso a 
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informação em um clique. O consumidor está no comando e deseja satisfazer um 

desejo, por isso busca informações ativamente. A conversa agora é multidirecional, 

de forma que todos os usuários no ambiente digital têm capacidade de dizer algo. 

Segundo Lecinski (2011), antes do ZMOT, as empresas pensavam que a decisão de 

compra do consumidor acontecia como um funil: os consumidores eram estimulados 

a passar por uma abertura larga através de anúncios e outros estímulos, reduzindo as 

opções e depois caindo pelo fundo estreito com uma compra. Para o autor, os 

compradores nem sempre passam por um funil reduzindo o número de opções, 

através do ZMOT, eles podem aumentar o número de opções, conforme se informam. 

O funil agora se parece mais com um neurônio, com ramos que permitem que os 

compradores sigam em frente e retornem através do processo até que estejam 

prontos para tomar uma decisão. 

 Em seu modelo dos 5 As, Kotler (2017), também afirma que o caminho do 

consumidor não é um funil fixo. “O novo caminho do consumidor poderia também ser 

uma espiral, na qual os consumidores retornam a estágios anteriores, criando um ciclo 

de feedback” (KOTLER, 2017, p. 85). Segundo o autor, um consumidor que faz 

perguntas poderia acrescentar marcas novas, ou encontrar uma marca mais atraente; 

o cliente que tem problemas com o produto durante o consumo pode pesquisar antes 

de decidir pela recompra. “Como o percurso poderia ser uma espiral, o número de 

marcas consideras ao longo do caminho do consumidor poderia flutuar pelos cinco 

As” (KOTLER, 2017, p. 85). Assim tanto Lecisnki (2011), quanto Kotler (2017), 

entendem que o consumidor não está preso a um caminho fixo. 

 Existem diversos motivos e formas pelas quais os consumidores recorrem ao 

ZMOT, chamadas de “ZMOTivações”. A primeira é: pesquisar e compartilhar novas 

ideias. Através da internet, os consumidores são capazes de produzir seu próprio 

conteúdo e por meio de ferramentas de busca, como o Google, podem ter acesso a 

uma infinidade de informações. A segunda motivação é armar-se para a batalha, 

quando o consumidor chega no momento da compra com praticamente todas as 

informações sobre o produto. A última motivação é fazer escolhas inteligentes 

rapidamente. Diante de uma necessidade, o consumidor é capaz de tomar uma 

decisão eficaz, devido a facilidade de acesso à informação, principalmente através 

dos smartphones. 

 O Momento Zero da Verdade é facilitado pela imensa quantidade de análises 

na Internet, entretanto essa exposição da opinião dos consumidores online ainda é 
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baseada, principalmente, em um hábito antigo da sociedade: a propaganda boca a 

boca. Na Internet, a divulgação boca a boca acontece mediante as conversas entre 

consumidores através de e-mails, redes sociais, vídeos e sites. Eles expõem suas 

análises em sites como de avaliação e comentam e classificam empresas em 

aplicativos como o Google Maps. Também é possível observa o boca a boca em 

quadros de avisos em sites corporativos, sites de comunidades online e classificações 

em resultados de pesquisas. Antes da internet, o boca a boca acontecia de um para 

um. Já o boca a boca digital é de um para milhões.  

Com a exceção de que os membros tribais de hoje não estão falando sobre 
tigres – esses estão falando sobre seu produto, todos os dias, em uma dúzia 
de sites que você conhece e milhares de outros que não conhece. Existem 
classificações de estrelas, análises e elogios na Internet para cada 
detergente, multivitamínico e artigos de sua drogaria local. (LECINSKI, 2011, 
p. 31) 

 Segundo Michael Solomon (2016), boca a boca é a informação sobre produtos 

transmitida de indivíduos para indivíduos. Para o autor, como as informações vem de 

pessoas conhecidas, o boca a boca tende a ser mais confiável que as recomendações 

de canais de marketing mais formais. Solomon (2016) afirma que o boca a boca torna-

se uma maneira de reduzir a incerteza sobre a compra, pois ao falar a respeito, o 

consumidor tem oportunidade de gerar mais argumentos de apoio para a compra e de 

obter respaldo de outras pessoas para sua decisão. O boca a boca, antes da internet, 

era realizado pessoalmente entre o círculo social do consumidor, no qual discutiam 

suas experiências acerca do que consumiam. Atualmente, a força do boca a boca vem 

das comunidade virtuais construídas nas mídias sociais, os consumidores presentes 

nas comunidades compartilham suas experiências de consumo que podem ser vistas 

por todos aqueles presentes no ambiente online. Para Solomon (2016), o empenho 

dos consumidores em obter o feedback de outras pessoas antes de uma compra 

ressalta o papel fundamental das mídias sociais em fomentar o processo básico do 

boca a boca. 

 Para Lecinski (2011), quando os consumidores estão procurando por um 

produto no ZMOT, eles desejam responder a três perguntas: - me ajudará a 

economizar dinheiro? – me ajudará a economizar tempo? – melhorará minha 

qualidade de vida? As classificações e análises, então, tornam se fonte de 

informações, de tomadores de decisões para próximos tomadores de decisão. O 

consumidor não enxerga os consumidores presentes no ambiente virtual como 

desconhecidos, há um reconhecimento. Tomam decisões com base nas opiniões de 
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pessoas como eles mesmos. Ao contrário das marcas, os consumidores se apoiam 

entre si, pois sabem que estão na mesma situação e ninguém está ali para vender 

algo. 

 Essa comunidade de consumidores online, cria as chamadas fontes de 

informação sociais, influentes na tomada de decisão. Segundo Lecinski (2011), as 

principais atividades sociais online entre compradores são: obter indicação online de 

um amigo, tornar-se um amigo ou seguidor de uma marca, ler blogs em que o produto 

foi discutido e ver a marca mencionada em um site de rede social como o Facebook. 

Para o autor, as pessoas têm o impulso de compartilhar conhecimento quando 

atingem seu “momento de domínio”, isso significa que quando já passaram pela 

experiência com o produto individualmente, desejam realmente apoiar e ajudar outras 

pessoas. Além disso, Lecinski (2011) afirma que a verdade é que para muitos 

compradores, em muitas categorias, o ímpeto único mais poderoso de todos é a 

aprovação de outra pessoa. 

 O ZMOT ocorre para todos os tipos de produtos. Para Lecinski (2011), com a 

Internet, o esforço de compartilhar experiências é praticamente zero. Antes, segundo 

o autor, a situação era muito diferente. “Você nunca entraria em seu carro, iria até a 

biblioteca e até o segundo andar e pediria à bibliotecária sonolenta a revista Consumer 

Reports antes de comprar uma caneta esferográfica de 39 centavos” (LECINSKI, 

2011, p.38). Atualmente, é possível compartilhar e procurar uma opinião 

imediatamente. Para o autor, as pessoas gostam de saber opiniões e compartilha-las 

referente a todos os produtos que usam. Os consumidores aprenderam a aplicar as 

estratégias que usavam para comprar carros e refrigerados para itens do dia a dia, 

pois já que o acesso a informação acontece de forma muito mais simples por meio da 

internet, os consumidores não precisam se limitar a uma categoria de produtos, 

durante o processo de pesquisa. Entretanto, ao contrário de Leciski (2011), Kotler 

(2017), afirma que o tempo que os consumidores gastam no percurso até a compra 

varia entre as categorias de cada setor, dependendo da importância percebida dessas 

categorias, de modo que o tempo de pesquisa gasto para artigos caros é maior do 

que para bens de consumo.  

 Dessa forma, o ZMOT torna-se o importante momento em que o consumidor 

está se informando antes de tomar uma decisão de compra. Neste momento, ele tem 

acesso as experiências de consumo compartilhadas por outros consumidores, 

advindas do SMOT. A fonte de pesquisa do consumidor passa a se basear, 
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principalmente, na palavra da sua comunidade virtual. Além disso, as empresas 

precisam estar disponíveis no ZMOT. Se os consumidores encontrarem a marca, de 

acordo com os atributos que pesquisa, a possibilidade de que eles optem por essa 

marca é muito maior. Os conteúdos produzidos pelos consumidores, como as 

classificações e as análises, fornecem para as empresas, de forma facilitada, qual o 

grau de satisfação dos clientes em relação a marca, tudo isso em tempo real. 

 

3.2 A comunidade no ambiente digital 

 

 A mudança de comportamento do consumidor durante a sua jornada de 

compra, então, é diretamente influenciada pelo ambiente digital. Os sites e as mídias 

sociais tornaram-se as plataformas de expressão do consumidor e sua grande fonte 

de informação, devido a formação das comunidades online. Segundo Solomon (2016), 

a mídia social está relacionada, acima de tudo, a uma comunidade. As mídias sociais 

destacam o empenho dos consumidores em compartilhar e obter o feedback de outras 

pessoas antes de uma compra, fomentando o processo básico do boca a boca, que 

agora, acontece online.  

 Segundo Torres (2009), quando um consumidor entra em um ambiente virtual, 

surgem comportamentos que muitas vezes ele não apresentava na vida real por estar 

limitado pelas restrições de tempo, espaço ou dinheiro. O consumidor é capaz de 

moldar o ambiente virtual para atender a seus interesses. Ele acaba criando um novo 

ambiente, que supre as deficiências e lacunas de outros meios, como rádio e televisão 

(meios de comunicação de massa), que permitem uma menor interação. Para o autor, 

o consumidor, quando está conectado à Internet, possui basicamente três desejos e 

necessidades, que são como um farol-guia e ajudam a entender seu comportamento. 

Essas três necessidades, criadas e satisfeitas pelo próprio consumidor, são: 

informação, diversão e relacionamento. 

 Na busca por informação, o consumidor sabe que a Internet é uma grande fonte 

de informações, e que as ferramentas de busca, os sites e as mídias sociais são a 

porta de entrada para encontrá-Ias. Em consequência das plataformas virtuais há a 

formação de relacionamentos, que contribuem diretamente para a busca de 

informação, já que o diálogo entre consumidores permite a troca de experiências que 

embasa a decisão de compra e tornou-se umas das principais fontes de confiança. O 

termo que explica a construção dos relacionamentos dentro das mídias sociais é: rede 
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social. Para Solomon (2016), as redes sociais existem em toda plataforma digital 

(mídia social), como um conjunto de nós socialmente conectados por uma ou mais 

relações. Os nós são os membros da rede, que são unidos por laços, sendo esses as 

relações sociais como parentesco, amizade, elos afetivos e experiências, hobbies e 

interesses em comum.  

 

3.2.1 Comunidades Virtuais 

 

 A construção destas redes sociais entre consumidores dá origem as 

comunidades virtuais, que possuem alguns pontos em comum com o conceito original 

de comunidade, porém, no ambiente virtual. Segundo o Merriam Webstar Dictionary 

(online apud SOLOMON, pag. 515), comunidade pode ser definida como um grupo 

unificado de indivíduos, unidos por interesses, localização, ocupação, história em 

comum ou interesses políticos e econômicos. Grande parte das definições de 

comunidade, destacam a existência desta a partir da delimitação de um espaço 

geográfico. Entretanto, ainda que as comunidades online compartilhem de interesses 

em comum, não podem ser delimitadas em um único espaço físico, já que surgem no 

ciberespaço, no qual, para Solomon (2016), pessoas se conectam online, com 

espíritos afins, mantêm relações de apoio e sociáveis. Para compreender o conceito 

de comunidade é importante conhecer também o conceito de tribo. Segundo Godin, 

“tribo é um grupo de pessoas conectadas a uma ideia. Por milhões de anos, os seres 

humanos têm feito parte de uma tribo ou outra. Um grupo precisa de apenas suas 

coisas para ser uma tribo: um interesse em comum e uma forma de se comunicar” 

(2013\\, p.10). 

 Raquel Recuero (2001), pontua tal relação entre comunidade online e off-line, 

explorando conceitos de diferentes autores em seu artigo sobre comunidades virtuais. 

Segundo o autor Quentin Jones (1997, apud RECUERO, 2001, pag. 6), existem dois 

usos mais comuns do termo “comunidade virtual”. A primeira definição é chamada de 

“virtual settlement” (estabelecimento virtual), referindo-se ao lugar que a comunidade 

virtual ocupa no ciberespaço e a segunda é a verdadeira “comunidade virtual”. Em 

sua teoria, ele afirma que a existência de um virtual settlement, geralmente, está 

seguida da existência de uma comunidade virtual associada. Portanto, seria possível 

identificar comunidades virtuais a partir do encontro de virtual settlements. Assim, 

segundo Recuero (2001), é possível concluir, a partir da teoria de Jones, que a 
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comunidade precisa de uma base no ciberespaço: um lugar público onde a maior parte 

da interação se desenrole. A comunidade virtual possui, deste modo, uma base no 

ciberespaço, um senso de lugar, um locus virtual. 

 Segundo Solomon (2016), as comunidades ajudam os membros a satisfazerem 

suas necessidades de afiliação, aquisição de recursos, entretenimento e informação. 

Sendo assim, as comunidades são, acima de tudo, sociais. Para o autor, as mídias 

sociais oferecem o combustível que estimula as comunidades online. No ambiente da 

Web 2.0, as plataformas interativas possibilitam que as comunidades online exibam 

algumas características básicas: bate-papos, presença, interesse coletivo, 

democracia, padrões de comportamento e nível de participação. A primeira delas são 

os bate-papos, as comunidades prosperam com a comunicação entre os membros, 

esses bate-papos não se resumem a apenas falar ou escrever, são um híbrido de 

ambos, a linguagem com características orais permite a sensação de que uma troca 

de mensagens pareça uma “conversa”.  

 De acordo com Solomon (2016), as comunidades online também são 

caracterizadas pela presença. Apesar de não existirem em um local físico e sim virtual, 

as comunidades oferecem características tangíveis que criam a sensação de que 

realmente se está em um local físico. Essa presença se refere ao efeito que as 

pessoas experimentam quando interagem com um ambiente mediado ou gerado por 

computador. As mídias sociais aumentam a sensação de presença quando 

possibilitam interações entre os visitantes e fazem o ambiente parecer real. Além 

disso, as comunidades online se baseiam em um interesse coletivo, de modo que 

necessitam de pontos em comum para que os membros criem laços entre si. Os 

grupos se juntam para compartilhar sentimentos e experiências em diversas áreas. 

 O modelo político da maioria das comunidades online é democrático, os 

participantes das comunidades são reconhecidos com base na capacidade 

demonstrada de agregar valor ao grupo. Dessa maneira, cresce a produção de 

avaliações online, como forma de contribuição. As pessoas que publicam avaliações 

não criam esse conteúdo com objetivos financeiros, mas sim como forma de gerar um 

reconhecimento e respeito por boas recomendações. Os consumidores no ambiente 

virtual gostam do processo e desejam melhorar sua reputação como conselheiros bem 

informados. Por conseguinte, as comunidades virtuais precisam de regras que 

regulamentam comportamentos, algumas delas são expressas explicitamente, como 

quando o consumidor aceita os termos de uso de uma mídia social, ou estão 
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implícitas, como no desestímulo a práticas agressivas.  

 Para uma comunidade online prosperar, uma proporção significativa de seus 

membros precisa participar, pois, caso contrário, a plataforma não conseguirá oferecer 

conteúdos atuais, de forma que o tráfego de informações acabará. Ainda, segundo 

Solomon (2016), a participação nas comunidades pode ser um desafio, pois considera 

que grande parte dos consumidores são espreitadores, ou seja, eles apenas 

absorvem o conteúdo que outros publicam, em vez de contribuir com conteúdos 

próprios. A melhor maneira de garantir que os participantes da comunidade passem 

de espreitadores para usuários ativos é garantir que existam várias formas de 

participação que variam com a facilidade de uso. Um exemplo é o Facebook, que 

permite a participação de seus usuários através de atualizações de status, 

comentários, fotos, textos, links, jogos, dentre outras diversas funções intuitivas da 

plataforma. Por fim, as comunidades confirmam o poder das massas, já que as mídias 

sociais mudaram a relação fundamental entre empresas e consumidores: as 

empresas não se promovem mais para os clientes, elas se promovem com eles.  

 

3.2.2 Plataformas da Internet  

 

 As comunidades virtuais manifestam-se de maneiras diferentes de acordo com 

a plataforma no ambiente virtual: mecanismos de busca, sites e mídias sociais 

permitem diferentes níveis de participação dos consumidores, de relacionamento 

construído entre eles e modificam a forma como o consumidor terá acesso a 

informação. As plataformas têm um enorme poder formador de opinião e podem 

ajudar a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitaria, 

já que o consumidor não absorve mais a propaganda de um produto como antes. 

Atualmente, ele verifica na Internet informações sobre seu produto e serviço antes de 

comprar, buscando essas informações nas experiências de outros consumidores com 

quem mantem uma relação a partir das mídias sociais. 

 Segundo Torres (2009), as ferramentas de busca representam a porta de 

entrada de mais de 80% da navegação na Internet. Tais ferramentas ditam o princípio 

da navegação, uma vez que, quando o consumidor deseja algo, eIe digita algumas 

palavras, observa a lista de resultados da ferramenta e se direciona para outra 

plataforma. O consumidor costuma não permanecer muito tempo na ferramenta de 

busca, as pessoas em geral procuram uma ou duas vezes e partem para o site ou 
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outro ambiente on-line que desejam e a partir deste ponto, realmente interagem. 

Entretanto, o Google criou uma ferramenta que modifica a característica de pouca 

interatividade e permanência dos sites de busca.  

 Através do Google Maps, um serviço gratuito de pesquisa e visualização de 

mapas e imagens de satélite da Terra, que também disponibiliza mapas e rotas para 

diversos países, é possível que o consumidor avalie voluntariamente os lugares que 

visitou, podendo incluir informações sobre um lugar, como dizer se o ambiente é 

calmo, animado ou romântico e expor suas experiências. As marcas são capazes de 

responder os comentários dos clientes, e os outros consumidores podem curtir os 

comentários feitos para aquela localização. As avaliações do Google Maps tornaram 

a ferramenta de busca ainda mais importante na jornada do consumidor por 

informação, que passa a trabalhar em comunidade, até mesmo nos mecanismos de 

busca. 

 Os sites, desde de a Web 1.0 (a primeira fase das tecnologias digitais e da 

Internet), sempre foram importantes plataformas de conteúdo na Internet. Conhecidos 

inicialmente por serem constituídos por uma estrutura passiva, na qual o consumidor 

era apenas um leitor de informações, um espectador. Entretanto, com o passar dos 

anos, os sites foram se modernizando e as marcas foram criando ambientes mais 

atrativos para os consumidores. Por meio da tecnologia da comunicação e da 

evolução dos cartões de crédito, grande parte dos sites das marcas tornaram-se os 

chamados Ecommerces ou comércio eletrônico, lojas virtuais, cujo objetivo principal é 

apresentar e vender produtos, sem a necessidade da presença física. 

 Além das informações fornecidas pela marca a respeito dos produtos, grande 

parte dos Ecommerces atuais possuem um espaço para avaliação do cliente no 

estágio pós compra, no qual este vai compartilhar com a marca e todos aqueles que 

acessarem o site, qual foi sua experiência com o produto, seja ela boa ou ruim. Dessa 

forma, os sites das marcas passam a permitir a maior participação do consumidor, 

que através de suas recomendações contribui para a comunidade interessada, 

ressaltando a característica de interesse coletivo das comunidades virtuais.  

 Segundo Torres (2009), as mídias sociais são sites na Internet que permitem a 

criação e o compartilhamento de informações e conteúdos de pessoas para pessoas, 

nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. 

Elas recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são livres e abertas a 

colaboração e interação de todos, e porque são mídias, meios de transmissão de 
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informações e conteúdo. Tais mídias permitiram que o consumidor assumisse o 

controle de sua própria vida, pois, neste meio, passou a gerar conteúdo, se informar, 

se divertir e se relacionar, tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, as mídias sociais são, 

por vezes, chamadas de sites de relacionamento, pois reúnem os membros, que uma 

vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, 

mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros. 

 Torres (2009) afirma que as mídias sociais são essencialmente colaborativas, 

permitindo que as pessoas se conheçam, troquem mensagens e se organizem em 

grupos e comunidades com interesses em comum. Os grupos e comunidades 

constroem relacionamentos contínuos e duradouros e são uma enorme rede de 

propagação de informações. Nelas, cada indivíduo influencia não um grupo de 

amigos, mas vários grupos de comunidades as quais pertence, com várias pessoas 

que influenciam outras comunidades, em uma progressão geométrica, que leva ao 

chamado efeito viral, que multiplica e amplifica qualquer mensagem de interesse 

coletivo. As mídias sociais abrem espaço para que um consumidor compartilhe suas 

experiências com determinado produto ou serviço, para milhares, talvez milhões, de 

consumidores conectados à Internet. Este conteúdo colaborativo cria um resultado 

muito mais atrativo e adequado para as pessoas do que o conteúdo individual, pois o 

conteúdo colaborativo tem absorvido fatias significativas da audiência dos meios de 

comunicação. 

Se observarmos atentamente, 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 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 sua tribo ou comunidade. 
(TORRES, 2009, p. 113) 

  As diferentes mídias sociais reúnem uma quantidade crescente de funções que 

permitem a interação das pessoas de diversas formas. Segundo Torres (2009), cada 

mídia tem suas regras próprias, que acabam moldando o comportamento de seus 

membros e definindo a forma de interação mais eficiente. O Instagram é uma mídia 

social baseada no compartilhamento de imagens e vídeos, um canal essencialmente 

visual. Assim como o Instagram, o Youtube também é uma mídia social visual, já que 

é construída a partir do compartilhamento de vídeos por parte de seus membros. Já o 

Facebook é uma mídia mais híbrida e permite aos seus participantes realizar diversas 

funções, como compartilhar vídeos, fotos, textos, status, entre outros. Por 
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conseguinte, o Twitter comporta-se como uma espécie de diário digital, no qual as 

pessoas compartilham vivências e sentimentos através de textos curtos. Cada mídia 

social, com seu conjunto de funções e ferramentas, permite que o consumidor 

participe de comunidades virtuais e se comunique com as marcas. 

  Como exemplo de comunidade virtual é possível observar aquela construída 

em torno da marca Quem, disse Berenice, sendo esta uma marca de beleza com 

postura jovem e moderna. A marca possui boa criação de conteúdo online nas 

plataformas da internet em que se encontra presente. Assim, a presença nas mídias 

sociais pode reforçar a atitude de sua comunidade no ambiente virtual. Os 

consumidores da marca expressam suas opiniões nas diversas plataformas da 

internet, utilizando as ferramentas disponibilizadas por elas em busca de contribuir 

com sua comunidade e interagir com a marca. 

 

3.3 Quem disse, Berenice? 

 

 O Grupo Boticário, uma empresa brasileira de cosméticos, fundada no ano de 

2010, é considerado uma holding, ou seja, uma empresa que detém a posse 

majoritária de ações de outras empresas, sendo elas O Boticário, Eudora, The Beauty 

Box, Quem, Disse Berenice?, Vult e Multi B. O Boticário é a maior franquia de beleza 

do Brasil, fundada em 1977, sendo seus principais produtos fragrâncias, cremes e 

produtos de maquiagem. A Eudora foi fundada em 2011, e é também uma marca de 

cosméticos, com foco em venda direta e atuação multicanal. A The Beauty Box possui 

uma proposta diferente, sendo uma marca com lojas de revenda de produtos 

nacionais e importados, fundada em 2012 pelo Grupo. A Vult está no mercado desde 

2004, foi adquirida pelo Grupo no ano de 2018, como estratégia de market share e 

para atingir públicos menos alcançados pelas outras marcas, como a classe C e D. 

Por fim, a Multi B, foi fundada em 2017, para atuar, por meio da distribuição e 

licenciamento de marcas internacionais e proprietárias, em canais de varejo como 

farmácias, lojas multimarcas e redes seletivas.   

 Em 2010, o Grupo Boticário se viu diante de um novo projeto: a criação de uma 

nova marca. Com o nome de Quem disse, Berenice?, a marca foi lançada em agosto 

de 2012, tendo, portanto, seu projeto desenvolvido durante dois anos antes de ser 

lançada, ganhando os primeiros pontos de venda em São Paulo. A criação da nova 

marca refletiu a necessidade do Grupo Boticário de apostar em uma marca com um 



49 
 
 

perfil moderno e bem-humorado, que tivesse como base o movimento de 

empoderamento feminino, para atingir uma parte do público que a marca mais antiga 

e tradicional do Grupo – O Boticário, não atingia com tanta força.  

 A Quem disse, Berenice? já nasceu com grande destaque na mídia, pois foi 

criada dentro do Grupo detentor da maior franquia de beleza do Brasil – O Boticário, 

portanto, a implementação da marca foi rápida, trouxe valor e competitividade 

permitindo, por exemplo, em dois anos vender um milhão de batons no Brasil . 

Segundo Artur Grynbaum, CEO do Grupo Boticário, em entrevista para o site para 

Fernando Scheller (2012) no site Estadão7, para que a nova marca não ficasse 

contaminada pela experiência de O Boticário, o grupo decidiu separar as equipes de 

desenvolvimento de suas demais linhas. A equipe de Quem Disse, Berenice? e 

Eudora passaram a ficar em São Paulo, enquanto de O Boticário, em São José dos 

Pinhais, região metropolitana de Curitiba 

 A Quem disse, Berenice? tem como público-alvo a mulher que não tem medo 

de experimentar, que não quer ficar presa a regras, busca mais liberdade, é jovem – 

ao menos de espírito –, expressiva e vive a vida com muita alegria. Segundo Artur 

Grynbaum, em entrevista para Roseani Rocha (2012) no site Meio & Mensagem8, o 

público-alvo da marca não é definido por idade, mas pela forma de se relacionar com 

a categoria, ou seja, para mulheres que querem ser bonitas do seu jeito e não 

seguindo os editoriais de moda. A marca, portanto, não divide seu público por faixa 

etária, mas sim baseia-se em comportamento, reforçando a ideia de que a marca 

propõe uma experiência ao seu consumidor no que diz respeito à maquiagem, por 

isso propõe-se a falar com mulheres de diferentes idades e classes sociais.  De acordo 

com o site institucional do Grupo Boticário9, a Quem Disse, Berenice? tem como 

posicionamento questionar e ampliar os conceitos sobre maquiagem para inspirar as 

mulheres a serem livres e experimentarem diferentes possibilidades de produtos até 

encontrarem o que mais combina com elas. 

 A marca se destacou, desde o começo pelo nome: uma expressão brasileira. 

Juliana Dubois, uma das líderes do projeto, em entrevista para Lauren Wentz (2015) 

                                                             
7 Disponível em https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-

lojas-especializada-em-maquiagem,122664e Acesso em: 20/09/19. 
8 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2012/10/09/as-novas-faces-

do-grupo-boticario.html. Acesso em 20/09/19. 
9 Disponível em: http://www.grupoboticario.com.br/pt/nossas-marcas/Paginas/Inicial.aspx. Acesso em: 

20/09/19. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2012/10/09/as-novas-faces-do-grupo-boticario.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2012/10/09/as-novas-faces-do-grupo-boticario.html
http://www.grupoboticario.com.br/pt/nossas-marcas/Paginas/Inicial.aspx
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no site Meio&Mensagem10, afirmou que o nome da marca busca a identificação com 

a ideia de liberdade feminina. Ainda na entrevista, segundo Dubois, o nome Quem 

Disse, Berenice? faz referência à expressão brasileira que significa “Quem disse que 

eu tenho que fazer isso?”, promovendo questionamentos não apenas sobre a cultura 

que se dá em torno do uso da maquiagem, mas também sobre o que se espera do 

comportamento feminino socialmente.  Em entrevista para Fernando Scheller 

(2012)11, o presidente do Grupo Boticário, Artur Grynbaum, afirmou que os 

responsáveis pelo projeto sabiam que o nome da marca poderia soar estranho em um 

primeiro momento. Mas, segundo ele, a proposta era exatamente fazer com que a 

surpresa inicial levasse à experimentação.  

 Segundo Juliana Dubois, para o site Meio&Mensagem12, a empresa desejava 

que o nome da marca fosse de fácil associação e preciso: “É sobre questionar as 

regras e a liberdade”. O nome da marca, então, se refere diretamente ao conceito de 

liberdade de expressão, uma vez que a partir do questionamento “Quem disse, 

Berenice?”, as mulheres possuem liberdade de escolha. Em uma campanha de 2016, 

a marca buscou explicar para o seu público o porquê do nome: “ A gente acredita que 

cada pessoa deve ser livre, inclusive para encontrar a sua beleza, e não seguir as 

regras universais criadas pelos outros. Liberdade é nossa razão de existir. Maquiagem 

tem regras? Quem disse, Berenice?”, como mostra a Figura 3.  

Figura 3 - Sabe por que a gente se chama Quem, disse Berenice?. 

 
Fonte: Canal no Youtube Quem, disse Berenice?13 

                                                             
10 Disponível em https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-

berenice-inova-mercado.html. Acesso em: 20/09/19. 
11 Disponível em https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-

lojas-especializada-em-maquiagem,122664e Acesso em: 20/09/19. 
12 Disponível em https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-

berenice-inova-mercado.html. Acesso em: 20/09/19. 
13 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ip4x8ktRwhU. Acesso em: 23/09/19. 

https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
https://www.youtube.com/watch?v=ip4x8ktRwhU
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 A liberdade propagada pela marca a seu público é reforçada pelo seu slogan: 

“A marca de maquiagem que já nasceu livre”. Segundo o diretor de Quem, Disse 

Berenice?, Alexandre Bouza em entrevista para o site Terra14: “A gente acha que as 

regras do mundo da beleza aprisionam e que, presa dessa forma, nenhuma mulher é 

bonita. Por isso construímos um portfólio que estimula as mulheres a experimentar, 

errar e acertar, até encontrar o seu jeito de ficarem mais bonitas”. Além do nome e 

posicionamento da marca, a Quem disse, Berenice? busca reforçar a mensagem de 

que não há regras para a maquiagem através da escolha dos nomes de seus 

produtos. O batom vermelho é “batom vermeli”, a sombra cinza é “sombra cinzele”, o 

blush rosa é “blush rosita”. Os nomes dialogam com o tom de descontração que a 

marca propõe, mas sobretudo, com as brasileiras, pois culturalmente há um costume 

brasileiro de dar nomes, usando diminutivos ou aumentativos quando se tem um 

carinho pelas pessoas ou objetos. 

 A Quem disse, Berenice? foi criada em ambiente de mercado repleto de marcas 

com produtos de beleza de qualidade semelhante aos seus concorrentes e usou o 

posicionamento diferenciado para atrair as consumidoras. Mais do que produtos 

atraentes, a filosofia da empresa instigou a atenção daquelas consumidoras que 

estavam habituadas a ouvir de todas as marcas a mesma proposta: use nossos 

produtos para ficar mais bonita. Esse propósito deixa a marca alinhada com o 

pensamento feminino atual, de que nenhuma regra social deve prender as mulheres, 

neste caso, quando se trata de maquiagem. A “Quem disse, Berenice?” teve grande 

destaque nessa comunicação que instiga à consumidora a expressar, através da 

maquiagem, seus desejos reprimidos por um padrão de beleza estipulado pela 

sociedade. 

 De acordo com Laurel Wentz (2015) para o site Meio&Mensagem15, a agência 

Santa Clara, responsável pelo Grupo Boticário, criou o nome e ajudou a desenvolver 

a marca. A primeira campanha veiculada na televisão, um ano após o lançamento 

oficial da marca, não anunciava nenhum produto específico. O comercial mostrava a 

                                                             
14 Disponível em: https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-

berenice-nova-marca-de-
make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3
%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20d
e%20make,-
10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20m
edo%2C%20por%20exemplo. Acesso em: 24/09/19. 

15 Disponível em https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-

berenice-inova-mercado.html. Acesso em: 20/09/19. 

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/beleza/grupo-boticario-lanca-quem-disse-berenice-nova-marca-de-make,113a3152ee019310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html#:~:targetText=Grupo%20Botic%C3%A1rio%20lan%C3%A7a%20Quem%20Disse%2C%20Berenice%3F%2C%20nova%20marca%20de%20make,-10%20ago%202012&targetText=Para%20quebrar%20as%20regras%20do,vermelho%20sem%20medo%2C%20por%20exemplo.
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2015/05/12/quem-disse-berenice-inova-mercado.html
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personagem “Maria Berenice” sentada em uma penteadeira repleta de olhos e bocas, 

tendo a liberdade de escolher as peças com as quais se sentia melhor, podendo se 

produzir e por fim, tornando-se uma mulher confiante, como mostra a Figura 4. O foco 

estava na mensagem que a empresa queria passar, e não necessariamente na venda. 

A marca tem certo destaque, pois, busca vender sua filosofia e instigar nas jovens 

mulheres brasileiras identidade e paixão pela marca. O logo também foi desenvolvido 

pela agência Santa Clara, sendo o nome da marca, acompanhado de um coração 

virado de lado, semelhante a lábios. 

Figura 4 – Campanha de Lançamento Quem Disse, Berenice?. 

 
Fonte: Canal do Youtube Quem Disse, Berenice?16 

 
Figura 5 – Logo Inicial (2012) vs. Atual (2019) Quem Disse, Berenice?. 

 
Fonte: Google.17 

 No ano de lançamento, a marca teve 100 lojas abertas por todo o Brasil, com 

                                                             
16 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Omkfi_Nl2LU. Acesso em 27/09/19. 
17 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=logo+quem+disse+berenice&sxsrf=ACYBGNQ4PycdeiMhoStVxr
njCz_p3Zv_Kw:1573402325290&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig8L-
1hODlAhVuH7kGHfQ1ByYQ_AUIEigB&biw=1536&bih=674. Acesso em: 27/09/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=Omkfi_Nl2LU
https://www.google.com/search?q=logo+quem+disse+berenice&sxsrf=ACYBGNQ4PycdeiMhoStVxrnjCz_p3Zv_Kw:1573402325290&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig8L-1hODlAhVuH7kGHfQ1ByYQ_AUIEigB&biw=1536&bih=674
https://www.google.com/search?q=logo+quem+disse+berenice&sxsrf=ACYBGNQ4PycdeiMhoStVxrnjCz_p3Zv_Kw:1573402325290&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig8L-1hODlAhVuH7kGHfQ1ByYQ_AUIEigB&biw=1536&bih=674
https://www.google.com/search?q=logo+quem+disse+berenice&sxsrf=ACYBGNQ4PycdeiMhoStVxrnjCz_p3Zv_Kw:1573402325290&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwig8L-1hODlAhVuH7kGHfQ1ByYQ_AUIEigB&biw=1536&bih=674
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um portfólio composto por mais de 500 produtos de diversas cores, texturas e 

fragrâncias, incluindo esmaltes, maquiagem, cosméticos e perfumes. Segundo 

Grynbaum em entrevista para o Estadão18, a estratégia de “Quem Disse, Berenice?” 

é investir em brasilidade.  Grynbaum afirmou que a ideia da marca é mostrar 

variedade, sendo assim, a equipe conversou com 250 consumidoras e definiram 18 

tipos de pele da brasileira, inicialmente.   Atualmente são 23919 lojas pelo Brasil, que 

operam em um sistema em que as consumidoras devem se sentir livres para 

experimentar todos os produtos, contando com a ajuda de uma consultoria quando 

necessário. Além disso, a marca conta com um e-commerce, lançado em maio de 

2013, que possibilita a venda para todo território nacional. 

 Além da presença online pelo e-commerce, a Quem disse, Berenice? possui 

presença digital através das mídias sociais. A tendência de as marcas usarem com 

mais força a comunicação no meio digital acontece, pois devem ter conhecimento de 

que o consumidor contemporâneo é um grande adepto da internet e das redes, sendo 

as mídias sociais o meio mais popular entre os consumidores. As características 

joviais e modernas adotadas pela marca em sua comunicação permitem com que ela 

estabeleça um contato direto e informal com seu público. A Quem disse, Berenice? 

está presente nas redes que têm grande força de público na atualidade, que são o 

Facebook, o Instagram, o Twitter e o Youtube. A presença digital da Quem, disse 

Berenice? reflete o cenário de mercado em que as marcas se encontram na 

contemporaneidade: o marketing 4.0. Segundo Kotler (2017), trata-se de uma 

abordagem que combina interação on-line e off-line entre empresas e consumidores.   

 Assim, como a marca possui presença nas plataformas da internet, a Quem, 

disse Berenice? possui uma comunidade ativa no ambiente virtual, que reflete a 

postura do consumidor contemporâneo, possuindo comportamento ativo e poder de 

criação de conteúdo online. Dessa forma, a comunidade construída em torno da 

marca Quem, disse Berenice? utiliza das diversas plataformas digitais para construir 

o relacionamento entre seus membros, dialogar com a marca e auxiliar uns aos outros 

na busca de informações para a tomada de decisão de compra. É possível encontrar 

informações sobre a marca em diversos formatos, seja ele em texto, foto, vídeo, 

avaliação. Durante a jornada de compra, o consumidor interessado na marca pode 

                                                             
18 Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-

lojas-especializada-em-maquiagem,122664e. Acesso em 20/09/19. 
19 Disponível em: https://www.quemdisseberenice.com.br/nossas-lojas. Acesso em: 15/10/19. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,grupo-boticario-lanca-nova-rede-de-lojas-especializada-em-maquiagem,122664e
https://www.quemdisseberenice.com.br/nossas-lojas
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encontrar testemunhos de outros consumidores em sites como o Reclame Aqui e no 

próprio Ecommerce da marca, que disponibiliza uma seção para avaliação dos 

produtos. Através da geolocalização das lojas da Quem, disse Berenice? no Google 

é possível encontrar também avaliações de consumidores. Além disso, mídias sociais 

como Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, de acordo com suas especificidades, 

permitem que o consumidor crie conteúdo com base em suas experiências, como 

também permite o diálogo da comunidade com a própria marca, por meio dos perfis 

oficiais da mesma em cada mídia social.  
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4 A MANIFESTAÇÃO DA COMUNIDADE VIRTUAL DA MARCA QUEM DISSE, 

BERENICE? NAS DIFERENTES PLATAFORMAS DA INTERNET 

 

 Os consumidores da marca Quem, disse Berenice? compartilham suas 

experiências de consumo, nas mídias sociais, através de duas maneiras distintas. A 

primeira delas é a produção de conteúdo a partir de suas próprias redes sociais e a 

segunda se dá por meio da interação com o conteúdo produzido pela marca. O 

Marketing de Conteúdo20 torna-se uma forte ferramenta para que as marcas levem 

informação ao consumidor, durante a sua jornada de compra. Além disso, a criação 

deste conteúdo por parte das marcas torna-se uma ferramenta de transição do 

discurso para o diálogo, pois por meio das ferramentas das mídias sociais, os 

consumidores podem interagir com o que foi disponibilizado pela marca, muitas vezes, 

recebendo uma resposta da mesma. Assim, por meio da observação do 

compartilhamento de experiências pela comunidade virtual da Quem disse, Berenice? 

foi possível exemplificar as relações e comportamentos relacionados a cada diferente 

meio, ressaltando qual o potencial dos diferentes dados para a marca. 

 

4.1 GOOGLE, RECLAME AQUI E ECOMMERCE 

 

 O Google, o Reclame Aqui e o Ecommerce da Quem disse, Berenice possuem 

pontos em comum em relação a manifestação dos consumidores, pois as três 

plataformas contém ferramentas que foram desenvolvidas especificamente com o 

intuito de estimular os consumidores a avaliarem a marca. Existem algumas variações 

de uma plataforma para outra, que acontecem de acordo com o objetivo de avaliação 

de cada uma. Por meio da análise realizada em cada plataforma é possível perceber 

que o Google Maps é focado em avaliações altas ou baixas das lojas da Quem, disse 

Berenice?, variando de acordo com a localização das mesmas. O Ecommerce possui 

avaliações focadas nos produtos do site, sejam experiências positivas ou negativas. 

Já no Reclame Aqui, estão reunidas as insatisfações dos consumidores com a marca.  

 O Google lançou a primeira versão desktop do serviço de mapeamento via 

web em 2005. Em setembro de 2008, lançou o aplicativo do Google Maps para 

                                                             
20 “O marketing de contéudo é uma técnica que cria e distribui conteúdo de valor, relevante e 

consistente, para atrair e engajar uma audiência claramente definida, com o objetivo de encaminhar 
o cliente a tomar alguma ação que gere lucro.” (REZ, 2016)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps_(mobile_application)
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dispositivos móveis. Entretanto, em julho de 2014, a empresa atualizou seu 

algoritmo para favorecer negócios locais em pesquisas baseadas em localização.  

A partir desde momento, os usuários passaram a usar o Google Maps para 

avaliar os lugares que visitaram, compartilhando suas experiências usando a 

classificação de estrelas e comentários. As avaliações e opiniões são fornecidas 

voluntariamente. 

 Assim, o Google Maps tornou-se um importante serviço para as empresas 

de diversos segmentos, pois a reputação das mesmas, construída de acordo com 

a opinião dos clientes, está exposta nas avaliações. Atualmente, milhões de 

pessoas fazem pesquisas diariamente no aplicativo e ainda usam a função GPS 

do mesmo para chegar a novos locais. No momento em que o usuário pesquisa 

sobre a empresa, devem aparecer informações básicas como endereço, telefone 

e horário de funcionamento, acompanhadas das avaliações. Ademais, as 

avaliações do Google passam a fazer parte da jornada do consumidor, pois 

quando este realiza uma pesquisa sobre uma categoria de estabelecimento, 

tende a ser influenciado pela empresa que aparece mais bem pontuada de 

acordo com a opinião de outros consumidores. Segundo Kotler (2017), o 

processo de compra dos consumidores está se tornando cada vez mais social. 

Assim, prestam mais atenção ao seu círculo social, buscando avaliações para 

embasarem a tomada de decisão. 

 A Quem, disse Berenice? possui 239 franquias em todo Brasil, de modo que as 

avaliações presentes no Google variam de acordo com a localização da loja. Por isso, 

é possível que uma franquia seja melhor avaliada que a outra Na Figura 6, ao 

comparar duas lojas da Quem, disse Berenice? de dois shoppings diferentes na 

cidade de Goiânia (Goiânia Shopping e Flamboyant) é possível perceber que a loja 

do Flamboyant é mais bem avaliada que a loja do Goiânia Shopping. Neste caso, é 

provável que os consumidores que utilizam a plataforma para decidir pelo 

estabelecimento melhor avaliado, escolheriam a loja do Flamboyant como destino.  

Figura 6 – Avaliação lojas Quem disse, Berenice? Goiânia. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Maps_(mobile_application)
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Fonte: Google (2019)21 

 Além das avaliações por estrelas, por meio dos comentários, as consumidoras 

da Quem, disse Berenice? tem mais liberdade para expressar suas experiências com 

a marca e com a loja. Os comentários presentes nas avaliações das lojas do Goiânia 

Shopping e do Flamboyant variam, principalmente, entre experiências em relação ao 

atendimento, aos produtos e aos preços. A Figuras 7 representa os comentários com 

maior e menor classificação do Goiânia Shopping. O comentário com maior 

classificação traz um breve elogio do consumidor a marca, observando que este é 

mais sucinto ao destacar aspectos positivos da marca, decorrentes de sua 

experiência. Entretanto, os comentários com menor classificação destacam que o 

consumidor é mais detalhista ao compartilhar suas experiências negativas, 

provavelmente, em busca de uma solução ou também para alertar outros integrantes 

da comunidade. 

Figura 7 – Comentários Google Goiânia Shopping. 

 

 
Fonte: Google (2019) 22. 

 É possível perceber que a plataforma do Google funciona como fonte de 

informação para consumidores que apenas desejam ter acesso a um conteúdo que 

os auxilia a decidir pelo melhor estabelecimento a ser frequentado ou para ajuda-los 

no processo de decisão de compra, já que as avaliações do Google fornecem 

                                                             
21 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+g
oiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 e 
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+shopping+flamboyant&oq=quem+disse+b
erenice+flam+shopping&aqs=chrome.1.69i57j0.10883j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Acesso em: 
20/10/19. 

22 Disponível em: 

https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+g
oiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Acesso em: 20/10/19. 

https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+goiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+goiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+shopping+flamboyant&oq=quem+disse+berenice+flam+shopping&aqs=chrome.1.69i57j0.10883j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+shopping+flamboyant&oq=quem+disse+berenice+flam+shopping&aqs=chrome.1.69i57j0.10883j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+goiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=quem+disse+berenice+goiania+shopping&oq=quem+berenice+goiania&aqs=chrome.2.69i57j0l5.13633j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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aspectos positivos e negativos da marca. Segundo Kotler (2017), os usuários que 

apenas leem e assistem conteúdo online são denominados espectadores. Ademais, 

existem aqueles consumidores que desejam contribuir com sua comunidade virtual 

compartilhando suas experiências e testemunhos na plataforma, de acordo com Kotler 

(2017), esse perfil de usuário é denominado crítico. Nas avaliações do Google Maps 

não é possível que os consumidores interajam uns com os outros por meio de 

comentários, apenas através da ferramenta de “like”, na qual são capazes de curtir os 

comentários que os interessam. Além disso, existe a possibilidade de que as marcas 

respondam as avaliações escritas pelos consumidores, entretanto, não há nenhuma 

resposta da Quem disse, Berenice? nas avaliações feitas na loja do Goiânia Shopping 

e do Flamboyant. Esse aspecto pode ajudar a enfraquecer a imagem da marca, devido 

ao fato de que o CRM é extremamente importante para o fortalecimento da confiança 

do consumidor na marca. 

 De certa forma, mesmo que não haja um forte mecanismo para interação dos 

consumidores na plataforma Google, as informações ali presentes tornam-se uma 

importante fonte para os consumidores que desejam saber mais sobre o 

estabelecimento que planejam ou que frequentam. Por meio do Google Maps, os 

consumidores têm acesso a experiências de consumo que variam em diversos 

aspectos, como o atendimento, os preços e opiniões sobre os produtos, como também 

podem fornecer suas opiniões, com o objetivo de contribuir para a comunidade e 

buscar uma resposta da marca. Já o Reclame Aqui é um site construído com o intuito 

de estimular os consumidores a compartilharem suas experiências negativas obtidas 

com a marca, para que esta possa lhe dar o retorno necessário. No site não há uma 

ferramenta que permita a interação entre consumidores, apenas entre marca e 

consumidor, funcionando como uma fonte de pesquisa para aqueles consumidores 

que necessitam de informações para ajuda-los a construí a imagem da marca, 

auxiliando no processo de decisão de compra.  

 O Reclame Aqui foi criado em 2001, sendo o maior site de atendimento ao 

consumidor do Brasil. Trata-se de uma plataforma que possibilita a conexão entre 

clientes insatisfeitos e as empresas. No site, os consumidores podem publicar 

reclamações relacionadas a itens com defeito, atendimento inadequado, propaganda 

enganosa, problemas na finalização do pedido, não cumprimento de prazos, 

qualidade aquém das expectativas, omissão de informações, ou qualquer tipo de 

insatisfação que passaram. O Reclame Aqui surgiu com a função de receber 
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reclamações de consumidores, entretanto, se transformou também, em um site de 

pesquisas do consumidor para identificar e avaliar empresas, sua reputação, na hora 

de comprar algum tipo de serviço e produto. Segundo o site do Reclame Aqui23, 92% 

dos consumidores usam o site para pesquisar a reputação de uma empresa antes de 

fazer uma compra. O acervo de avaliações do Reclame Aqui torna-se importante fonte 

de informação, pois, para Kotler (2017), com a conectividade proporcionada pelas 

plataformas da internet, os consumidores se importam cada vez mais com as opiniões 

dos outros, compartilhando do também suas opiniões. Assim, constroem o quadro de 

marcas, que, muitas vezes, é bem diferente da imagem que as marcas desejam 

projetar. 

 As empresas realizam seu cadastro na plataforma do Reclame Aqui, para que 

possam responder as reclamações recebidas. A Quem, disse Berenice? possui sua 

página na plataforma desde 2012. Na Figura 8, é possível destacar que a marca 

apresenta uma avaliação geral considerada “Ótima”, com nota 8.2 em relação a nota 

máxima 10. Segundo as métricas do Reclame Aqui, a avaliação da marca possui um 

cálculo específico que leva em consideração: o índice de resposta, a média das 

avaliações, o índice de solução e o índice de novos negócios. Na página da Quem, 

disse Berenice? é possível ter acesso também a quantidade de reclamações, quantas 

destas foram ou não respondidas, o tempo de resposta, quais as reclamações mais 

frequentes, dentre outras considerações dos consumidores.  

Figura 8 – Visão Geral Quem disse, Berenice? no Reclame Aqui. 

 

                                                             
23 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/como-funciona/. Acesso em: 26/10/19. 

https://www.reclameaqui.com.br/como-funciona/
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Fonte: Página Quem disse, Berenice? no Reclame Aqui24  (2019) 

 A Figura 9, apresenta a última reclamação feita na página da Quem, disse 

Berenice? até a data de conclusão do presente trabalho. A reclamação foi realizada 

no dia 01/11/19. A consumidora afirma ter tido problemas com atendimento na loja, 

principalmente referente a momentos de troca de brindes. No Reclame Aqui, os 

consumidores expõem suas experiências negativas com relação a marca, com o 

objetivo de receberem um retorno e um posicionamento da marca que amenize o 

acontecido. Entretanto, esse compartilhamento não traz apenas um benefício para 

aquele consumidor que expos seu problema, as informações existentes no site 

tornam-se fonte de informação para a comunidade da marca, que deseja saber mais 

sobre sua reputação. 

Figura 9 – Reclamação de consumidora no Reclame Aqui. 

 
Fonte: Página Quem disse, Berenice? no Reclame Aqui (2019)25. 

 Assim, é importante salientar que a página do Reclame Aqui é construída para 

estimular os consumidores da marca a expor suas experiências negativas, em busca 

de uma solução por parte da marca. Ainda que o site não permita uma interação entre 

consumidores da comunidade, apenas do consumidor que compartilhou sua 

reclamação e a marca, as informações ali presente tornam-se importante fonte de 

informação. Na Era Digital, grande parte dos consumidores têm conhecimento de que 

o discurso da marca nos meios de comunicação tende a soar, segundo Kotler (2017), 

“bom demais para ser verdade”, dessa forma, em sites como o Reclame Aqui 

                                                             
24 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/empresa/quem-disse-berenice/. Acesso em 

20/10/19. 
25 Disponível em: https://www.reclameaqui.com.br/quem-disse-berenice/atendimento-     

pessimo_M6m9wrgE6SFWOlWY/ Acesso: 20/10/19. 

https://www.reclameaqui.com.br/empresa/quem-disse-berenice/
https://www.reclameaqui.com.br/quem-disse-berenice/atendimento-%20%20%20%20%20pessimo_M6m9wrgE6SFWOlWY/
https://www.reclameaqui.com.br/quem-disse-berenice/atendimento-%20%20%20%20%20pessimo_M6m9wrgE6SFWOlWY/
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encontram experiências verdadeiras compartilhadas por seus semelhantes, a quem 

confiam, pois fazem parte de uma mesma comunidade. A maneira como a marca pode 

construir uma imagem positiva no Reclame Aqui acontece de acordo com a maneira 

com que ela conduz a reclamação do consumidor, se a resposta da mesma é eficiente 

ou não, se ela demonstra preocupação com as dores26 de seus consumidores. Para 

os membros da comunidade da marca, que desejam ter acesso a grande parte dos 

problemas enfrentados por consumidores em relação a marca, antes de tomar sua 

decisão de compra, o Reclame Aqui é fonte importante. 

 Da mesma maneira que o Reclame Aqui é uma plataforma que estimula os 

consumidores a exporem suas experiências de consumo, o Ecommerce da Quem 

disse, Berenice? possui um espaço na página de cada produto da loja virtual para que 

os consumidores realizem suas observações acerca de cada um. Entretanto, no 

Reclame Aqui as experiências compartilhadas são negativas, já no Ecommerce, 

variam entre experiências positivas e negativas com cada produto. No entanto, no 

Reclame Aqui as marcas são capazes de responder os consumidores, assim, não há 

interação consumidor para consumidor. No Ecommerce, a marca apenas cede o 

espaço do site para que os consumidores se manifestem, mas também não tem poder 

de resposta. Quanto a interação consumidor para consumidor, ocorre apenas por 

meio da ferramenta de like. 

 A Quem disse, Berenice? possui um Ecommerce, no qual comercializa de 

modo online os produtos da marca, desde 2013. Na aba de cada produto, existe uma 

área específica para que os consumidores que já adquiriram o mesmo, deixem sua 

avaliação a respeito da experiência que tiveram ao usar o produto. É importante que 

os Ecommerces das marcas possuam um espaço para a avaliação dos seus produtos, 

pois o comércio eletrônico não oferece a possibilidade de os consumidores estarem 

frente a frente com o produto. Dessa forma, segundo João Paulo Arraes (2018)27 do 

site Ecommerce Brasil, quando um consumidor vai realizar uma compra, ele necessita 

conhecer as experiências de outras pessoas para poder se identificar com elas e saber 

se sua escolha valerá realmente a pena. Assim, diante das avaliações, o consumidor 

                                                             
26 Segundo Tiago Tessmann (2017), as dores do consumidor podem significar tanto as necessidades 

dela ligadas ao negócio, produto, serviço, como também os desejos, sonhos e outras características 
que podem detectar o interesse do usuário e o categorizar dentro de um perfil que busca por 
determinado tipo de “solução”. 

27 Disponível em: https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/ipos-de-avaliacao-para-e-commerce/. 
Acesso em: 20/10/19. 

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/ipos-de-avaliacao-para-e-commerce/
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consegue se sentir mais seguro na hora de finalizar um pedido.  

 Para compreensão da atuação do consumidor da Quem, disse Berenice? no 

Ecommerce da marca, foram selecionados dois produtos: a base Aqua Hidratante e a 

Máscara Extensão de Cílios, sendo estes os lançamentos mais recentes da marca 

(agosto e setembro), em relação ao desenvolvimento do presente trabalho. A Figura 

10 apresenta um resumo das avaliações realizadas na aba de cada produto, sendo o 

primeiro da base e o segundo da máscara de cílios. O resumo traz informações como 

o total de avaliações por produto, a quantidade de avaliações por estrela e 

informações individuais que ajudam a definir o perfil das consumidoras que realizaram 

avaliações, como tom de pele e faixa etária. Este formato reúne muitas informações 

importantes para o consumidor que deseja ter, rapidamente, acesso as informações 

e a reputação do produto.  

Figura 10 – Avaliações de produto no site (Base e Máscara de Cílios). 

 
Fonte: Ecommerce Quem, disse Berenice? (2019)28. 

 Além de realizarem avaliações por meio de estrelas, representadas por 

corações no Ecommerce da Quem, disse Berenice?, o consumidor também pode 

verbalizar sua experiência por meio de comentários. Segundo Kotler (2017), esse 

compartilhamento ocorre devido ao fato de que as forças horizontais, inclusivas e 

sociais, fortaleceram as comunidades de consumidores, que agora não tem medo das 

grandes empresas e marcas e adoram compartilham histórias boas e ruins sobre suas 

experiências de consumo. A Figura 11, representa os comentários mais curtidos, na 

                                                             
28 Disponível em: https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-

p/p?idsku=2249 e https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-
5g_823804/p?idsku=2218 Acesso em: 20/10/19. 

https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-p/p?idsku=2249
https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-p/p?idsku=2249
https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-5g_823804/p?idsku=2218
https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-5g_823804/p?idsku=2218
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página do produto base Aqua Hidratante e na página da máscara Extensão de Cílios. 

Em ambos os comentários, as consumidoras afirmam que recomendariam o produto 

a um amigo, compartilhando uma experiência positiva com o mesmo. No primeiro 

comentário a consumidora diz que o produto “deixa um aspecto de pele bonita natural” 

e no segundo comentário, a segunda consumidora afirma “nunca tire ela de linha”. É 

importante salientar que se o comentário mais curtido de cada produto possui uma 

experiência positiva, sinaliza que os consumidores da marca estão satisfeitos com os 

produtos. 

Figura 11 – Comentários mais curtidos do site (Base e Máscara de Cílios). 

 
Fonte: Ecommerce Quem, disse Berenice? (2019)29. 

 Desse modo, no Ecommerce de Quem disse, Berenice? os consumidores 

compartilham suas experiências de consumo, possivelmente com o intuito de 

contribuir para a marca, agindo como prosumidores, identificando os pontos altos e 

baixos de cada produto e também para auxiliar os membros da comunidade que tem 

interesse no produto que já consumiram. No site, não há possibilidade de interação 

entre consumidor e marca, dessa forma, a marca tem apenas a possibilidade de ter 

                                                             
29 Disponível em: https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-

p/p?idsku=2249 e https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-
5g_823804/p?idsku=2218 Acesso em: 20/10/19. 

https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-p/p?idsku=2249
https://www.quemdisseberenice.com.br/base-aqua-hidratante-30ml_824348-p/p?idsku=2249
https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-5g_823804/p?idsku=2218
https://www.quemdisseberenice.com.br/mascara-extensao-de-cilios-7-5g_823804/p?idsku=2218
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acesso aos depoimentos dos consumidores e retirar insights30 para melhoria e 

manutenção da marca. Ademais, os consumidores têm a possibilidade de interagirem 

entre si de maneira restrita, deixando seu like nos comentários que mais os 

interessam. Portanto, a aba de avaliações do Ecommerce adquire funcionalidade para 

consumidores com perfil de espectadores e críticos, segundo as definições de Kotler 

(2017), já que estes podem tanto consultar informações, quanto contribuir com suas 

próprias avaliações. Por fim, é importante observar que as avaliações presentes no 

site, dizem respeito, em sua maioria, a experiência com o produto, não avaliando 

aspectos presentes no momento antes e durante a compra, como a comunicação da 

marca e o atendimento, diferentemente do Google e do Reclame Aqui. Os 

consumidores que desejam ter informações objetivas de experiências com produtos 

da marca, encontram no site esta fonte de informação. 

 

4.2 TWITTER E YOUTUBE 

 

 Tanto no Youtube, quanto no Twitter a Quem, disse Berenice? possui um perfil 

específico da marca. Entretanto, em ambos é possível observar que, apesar de, na 

teoria, os canais das marcas servirem como um meio de contato entre marca e 

consumidor, não há grande atividade da Quem, disse Berenice? nas respostas aos 

consumidores. O perfil do Twitter da marca está inativo desde junho de 2019 e no 

canal no Youtube da marca as respostas aos comentários dos consumidores são 

praticamente nulas. Assim, já que não há significativa interação entre consumidor e 

marca, nestes dois canais é possível destacar a produção de conteúdo por parte 

consumidores envolvendo a marca, em seus próprios perfis, por meio de tweets, 

comentários e vídeos do Youtube. Esse comportamento, elucida que, ainda que a 

marca não ofereça uma resposta, os consumidores se sente capazes de 

compartilharem suas experiências. 

 O Twitter foi fundado em março de 2006 pela empresa Obvious Corp, de São 

Francisco, nos Estados Unidos. Segundo Torres (2009), o nome e o formato da mídia 

social foram inspirados em um pássaro que, para manter os outros pássaros 

informados, emite periodicamente um trinado estridente. Recuero (2014) define que o 

Twitter é uma mídia social estruturada com seguidores e pessoas a seguir, onde cada 

                                                             
30 Segundo o dicionário do Google, Insight é uma clareza súbita na mente, no intelecto de um 

indivíduo; iluminação, estalo, luz.  
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perfil pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. A janela particular 

de cada usuário contém, assim, todas as mensagens públicas emitidas por aqueles 

indivíduos a quem ele segue. Mensagens direcionadas também são possíveis, a partir 

do uso da “@” antes do nome do destinatário. 

 Devido ao fato de o Twitter possuir ferramentas que facilitem a comunicação 

direta, este se tornou um importante canal entre marcas e consumidores. Muitos 

usuários e consumidores em potencial esperam encontrar no Twitter não apenas 

momentos de lazer, como também informações relevantes, até mesmo relacionadas 

a marcas. A Quem, disse Berenice? possui um perfil (@qdberenice) no Twitter desde 

agosto de 2012. Atualmente31, o perfil possui 55 mil seguidores e 8.390 postagens. 

Entretanto, o perfil da marca no Twitter está inutilizado desde junho de 2019, quando 

a Quem, disse Berenice? realizou seu último tweet, uma interação com uma 

consumidora. A Figura 12 apresenta a última postagem da marca na mídia social 

Twitter. Trata-se de uma interação realizada no dia 21 de junho de 2019, na qual uma 

consumidora menciona o perfil da marca relatando um problema que teve com sua 

compra na loja online da marca.  

Figura 12 – A última postagem de Quem, disse Berenice? no Twitter. 

 
Fonte: Perfil da Quem, disse Berenice? no Twitter (2019)32. 

 Ainda que a marca não esteja mais utilizando seu perfil para a postagem de 

conteúdo e para responder aos seus consumidores, é possível observar na mídia 

social que os consumidores continuam mencionando a marca em busca de respostas, 

comportamento observado na Figura 13, na qual dois consumidores mencionam o 

                                                             
31 Disponível em https://twitter.com/qdberenice Acesso em: 25/10/19. 
32 Disponível em https://twitter.com/qdberenice/status/1142109236681498626 Acesso em: 25/10/19. 

https://twitter.com/qdberenice
https://twitter.com/qdberenice/status/1142109236681498626
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perfil da marca no dia 1 de novembro de 2019, 7 meses depois, desde que o perfil da 

marca não é mais atualizado. Assim, é possível perceber que se a marca mantivesse 

o seu perfil atualizado poderia continuar a ser uma forte ferramenta de relacionamento 

com o cliente. 

Figura 13– Menções ao perfil @qdberenice. 

 
Fonte: Twitter (2019)33. 

 Em virtude de ser uma mídia social com servidor para microblogging, ou seja, 

um formato de blog que permite aos usuários realizarem atualizações breves de 

imagens e textos e publicá-las para de modo público ou privado, o Twitter abre espaço 

para que seus usuários tenham a liberdade de se manifestar acerca de diversos 

assuntos. Segundo Torres (2009), o Twitter torna-se um diário da era da mobilidade, 

um microblogging baseado em Smartphones. Anteriormente, os usuários iniciavam 

suas postagens respondendo ao questionamento “O que está acontecendo? ”, sendo 

capazes de utilizar apenas 140 caracteres para se manifestarem a respeito do que 

desejassem. Porém, em 2017 a mídia social passou a permitir que o usuário utilizasse 

o dobro de caracteres, 280. Essa mudança ocorreu em virtude de que muitos usuários 

reclamavam do espaço reduzido para escrita na mídia social, dessa forma, o Twitter 

atendeu as reivindicações. 

 Assim, torna-se importante destacar que, mesmo com a presença da Quem, 

disse Berenice? estagnada no Twiiter, e consequentemente as interações com os 

consumidores, a marca continua a ser citada por vários usuários da rede. Para o 

entendimento dessas manifestações de usuários citando o nome da marca, foram 

analisados os tweets realizados nos dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, três dias após 

o mais novo lançamento da marca: a base Aqua Hidratante no dia 5 de setembro de 

                                                             
33 Disponível em: https://twitter.com/search?q=%40qdberenice&src=recent_search_click&f=live 

Acesso em: 25/10/19. 

https://twitter.com/search?q=%40qdberenice&src=recent_search_click&f=live
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2019. Recorte delimitado em vista de analisar os comentários feitos sobre o produto 

após seu lançamento, ainda que não haja uma garantia que o conteúdo encontrado 

se limite apenas a comentários sobre a base. Observa-se que, devido a maneira como 

a mídia social Twitter é estruturada, a liberdade de expressão na rede, se reflete na 

relação entre consumidor e marca. Os membros da comunidade ligada a Quem, disse 

Berenice? discorrem sobre a marca na perspectiva de diversos aspectos, através de 

seus perfis: experiências positivas e negativas com produtos, sobre atendimento, a 

postura da marca e o preço. 

 A Figura 14, apresenta um formato de postagem muito comum no Twitter: a 

Thread. Trata-se de uma postagem com conteúdo, geralmente, informativo, que 

acontece como uma “linha de discussão”, na qual, a partir de uma mensagem original 

vão surgindo respostas subordinadas uma à outra, formando uma cadeia de tópicos. 

Na Thread realizada no dia 8 de setembro de 2019, a usuária apresenta marcas que 

não testam em animais, e segundo ela, que tem um bom preço e qualidade. Dentre 

as marcas apresentadas na Thread, se encontra a Quem, disse Berenice?. O fato de 

a marca ser citada em uma Thread com tal conteúdo é de grande caráter positivo, pois 

contribui para a construção de uma boa imagem da marca.  

Figura 14 – Thread sobre marcas que não testam em animais.  

 
Fonte: Twitter (2019)34. 

 Na Figura 15, é possível observar o depoimento de uma consumidora a respeito 

de sua experiência com a base da Quem, disse Berenice?. Segundo Jim Lecinski 

(2011), as pessoas têm um poderoso impulso de compartilhar conhecimento quando 

atingem seu próprio “momento de domínio”. A maioria dos consumidores, ainda mais 

                                                             
34 Disponível em https://twitter.com/aliinebuso/status/1170731578856824833 Acesso em: 25/10/19. 

https://twitter.com/aliinebuso/status/1170731578856824833
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em comunidade, sente empatia por pessoas que estão passando por situações 

semelhantes, desejando tornar as coisas mais fáceis para elas. No tweet realizado no 

dia 8 de setembro de 2019, a consumidora relata que teve uma excelente experiência 

com o produto. Em seguida é possível observar a interação de uma usuária, 

desejando saber mais detalhes sobre a experiência da consumidora. Neste ponto, é 

importante destacar a importância da ferramenta de interação da mídia social, que 

permite com que os consumidores troquem experiências. Essa interação é fruto da 

construção de laços fracos, no meio digital, que amplia o conhecimento dos usuários, 

quando não o encontram em seu círculo de laços fortes. 

Figura 15 – Experiências com produtos no Twitter. 

 
Fonte: Twitter (2019)35. 

 A Figura 16, representa outros dois tipos de situação experenciadas por 

consumidoras da marca. No primeiro tweet, realizado no dia 6 de setembro de 2019, 

a consumidora relata uma situação negativa quanto a vendedora que a atendeu, que 

acabou indicando o produto errado para a mesma. O segundo tweet, apresenta uma 

consumidora elogiando a comunicação da marca Quem disse, Berenice?. Em ambos 

os tweets é possível perceber que os consumidores não se restringem a observar 

apenas características de produtos, todos os pontos de contato entre consumidor e 

marca são importantes, seja antes, durante ou depois da compra. Segundo Kotler 

                                                             
35 Disponível em: https://twitter.com/scorpiosseason/status/1170736070474027009 Acesso em: 

25/10/19. 

https://twitter.com/scorpiosseason/status/1170736070474027009
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(2017), as marcas devem oferecer uma experiência integrada aos consumidores, 

independentemente do ponto de contato, o segredo está em fornecer uma experiência 

contínua à medida que o consumidor vai avançando em sua jornada de compra. 

Figura 16 – Experiência com a marca no Twitter. 

 

 

 
Fonte: Twitter (2019)36. 

 Dessa forma, ainda que o Twitter permita que a marca interaja com seu 

consumidor, não há uma presença forte da Quem, disse Berenice? na mídia social. 

Entretanto, os consumidores continuam a produzir conteúdo relacionado à marca, 

compartilhando suas experiências, em função de contribuir com a comunidade. Esse 

compartilhamento acarreta, em algumas situações, a interação entre consumidores, 

permitida pelo formato da mídia social, que pode ser muito rica pois permite que eles 

troquem informações diretamente uns com os outros. Assim, o Twitter continua sendo 

importante fonte de informação para a comunidade da marca, uma vez que é possível 

acessar, por meio da mídia social tudo o que está sendo falado a respeito da marca 

pelos usuários, em diversos âmbitos, o que contribui diretamente para a construção 

da reputação da mesma.  

 Assim como no Twitter, a Quem disse, Berenice? possui um canal próprio no 

Youtube. Entretanto, esse canal se mostra ativo, de maneira que a marca posta, com 

certa constância, conteúdos em vídeo na plataforma, ao contrário do seu perfil no 

Twitter que está inativo desde junho de 2019. Dessa forma, com o canal da marca na 

plataforma ativo, os consumidores interagem com o conteúdo postado, deixando seus 

                                                             
36 Disponível em: https://twitter.com/GabsAndrade08/status/1170750660276563971 e 

https://twitter.com/zazadadepre/status/1170072413515735046 Acesso em 03/11/19. 

https://twitter.com/GabsAndrade08/status/1170750660276563971
https://twitter.com/zazadadepre/status/1170072413515735046
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comentários. Mas, não há um trabalho de CRM no canal da marca, ou seja, a Quem 

disse, Berenice? não responde aos comentários dos consumidores deixados nos 

vídeos, e estes ficam sem retorno, assim como ocorre no Twitter. Dessa forma, nas 

duas plataformas é possível destacar que os consumidores continuam a criar seu 

conteúdo independentemente do nível de interação da marca. A interação entre 

consumidores, em ambas, também é um importante ponto a ser observado.  

 O Youtube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, criada por três 

ex- funcionários do PayPal: Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, em fevereiro de 

2005. O Google comprou o site em novembro de 2006 por US $ 1,65 bilhão. Depois 

da compra, o YouTube passou a funcionar como uma subdivisão do Google. Segundo 

Torres (2009), o YouTube é uma mídia similar a televisão, que trabalha com vídeos 

curtos, publicados diretamente pelos internautas, e que podem ser assistidos por 

qualquer pessoa em qualquer computador sem a necessidade de nenhum programa 

ou conexão especial. Atualmente37, o Youtube é considerado a segunda ferramenta 

de busca mais utilizada do mundo, perdendo apenas para o Google. 

 A Quem disse, Berenice? possui um canal no Youtube desde 2012. O canal 

possui38 625 mil inscritos, com 253 vídeos publicados, somando 71.661.676 

visualizações. O conteúdo dos vídeos é predominantemente composto por dicas, 

tutoriais de maquiagem, usando os produtos da marca, vídeos institucionais e de 

lançamento de produtos. É de extrema importância que as marcas estejam presentes 

em plataformas como Youtube, pois, segundo Torres (2009), os seres humanos são 

visuais e reagem mais rápido e melhor a estímulos de imagens em movimento do que 

a imagens estáticas ou textos.  

 Dentro do canal no Youtube, os consumidores da marca podem interagir com 

o conteúdo postado, por meio da ferramenta de “like” ou “dislike” e pela caixa de 

comentários, presente em todos os vídeos do Youtube. Para compreender a atuação 

da comunidade dos consumidores no canal da Quem, disse Berenice? foram 

observados os comentários presentes em dois vídeos: “Nova máscara Extensão de 

Cílios”, postado no dia 7 de agosto de 2019 e “Nova base Aqua Hidratante”, postado 

no dia 5 de setembro de 2019. Através dos comentários, os consumidores da Quem, 

                                                             
37 Disponível em: https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/26607-os-incriveis-numeros-do-youtube-

em-2019 Acesso em: 26/10/9. 
38 Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCffgKIBxrgHfemrk4LVZUpw Acesso em: 

26/10/2019. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_armazenamento_de_v%C3%ADdeos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
https://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google
https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/26607-os-incriveis-numeros-do-youtube-em-2019
https://www.oficinadanet.com.br/tecnologia/26607-os-incriveis-numeros-do-youtube-em-2019
https://www.youtube.com/channel/UCffgKIBxrgHfemrk4LVZUpw
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disse Berenice? se manifestarem acerca das diversas questões, seja sobre 

experiências que tiveram com produtos, sugestões para a marca, opiniões sobre o 

conteúdo produzido pela marca, além de interagirem entre si. 

 Os consumidores esperam que as marcas criem produtos que atendam às suas 

expectativas e desejos. A Figura 17, elucida a situação em que uma consumidora se 

expressa nos comentários do vídeo da “Nova base Aqua Hidratante”, discorrendo que 

“finalmente” a marca lançou um produto que atendesse as consumidoras com pele 

seca. Em um cenário em que a Internet e as mídias sociais transformaram o 

consumidor em produtor de conteúdo, que passa a ter voz, os consumidores 

manifestam suas opiniões sem receio, pois desejam que as marcas os enxerguem e 

os ouçam.  

Figura 17 – Marca atendendo desejos de consumidores.  

 
Fonte: Canal no Youtube Quem, disse Berenice? (2019)39 

 Segundo Solomon, as comunidades virtuais ajudam os membros a 

satisfazerem suas necessidades de informação. Dessa forma, os membros da 

comunidade da Quem, disse Berenice? manifestam suas experiências com a marca 

e seus produtos, com o intuito de ajudar a comunidade, no momento em que 

necessitam buscar por informação. Na Figura 18, é possível observar uma 

consumidora expondo em detalhes a sua experiência com a nova base Aqua 

Hidratante da marca. Destaca-se o trecho em que a consumidora diz “Para quem 

trabalha em escritório e não gosta de exagerar na make... corre e compra.”, pois a 

consumidora claramente recomenda o produto aos outros consumidores. 

Figura 18 – Experiência com produtos no Youtube. 

 
Fonte: Canal no Youtube Quem, disse Berenice? (2019)40 

                                                             
39 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s Acesso em 26/10/19. 
40 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s Acesso em 26/10/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s
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 Além de expressarem suas opiniões acerca dos produtos da Quem, disse 

Berenice?, os consumidores analisam aspectos relacionados a todo o universo da 

marca. Dentre eles está o conteúdo produzido para as redes sociais. No vídeo “Nova 

base Aqua Hidratante” a personagem que apresenta o produto é uma mulher branca. 

Dessa forma, na Figura 19, pode-se observar uma consumidora que utilizou dos 

comentários para expor sua opinião acerca da falta de representatividade no vídeo, já 

que a base é mostrada apenas na pele de uma mulher branca. Assim, ela sugere a 

marca que produza um conteúdo que mostre o produto também para mulheres com 

outras tonalidades de pele. A Integridade, segundo Tapscott (2010), é uma das 

características da Geração Internet, que demonstra que os consumidores observam 

os valores da marca e esperam que estas façam o que prometem e atendam às suas 

expectativas. Portanto, uma marca como a Quem, disse Berenice? que se posiciona 

a favor da mulher, deve valorizar a diversidade feminina. 

 Figura 19 – Representatividade. 

 
Fonte: Canal no Youtube Quem, disse Berenice? (2019)41 

 Nos vídeos analisados foi possível perceber que não houve nenhuma resposta 

da Quem, disse Berenice? as recomendações, dúvidas e sugestões das 

consumidoras. Uma estratégia importante para a manutenção do relacionamento da 

marca com os consumidores é o CRM (Customer Relationship Management), que tem 

como ferramenta o CRM social, que segundo Kotler (2017) é o uso da mídia para gerir 

interações da marca com os clientes e desenvolver relacionamentos a longo prazo. 

Dessa forma, é importante que as marcas respondam com agilidade os 

questionamentos de seus clientes nas redes sociais. Entretanto, já que não há uma 

resposta da marca, os consumidores interagem uns com os outros auxiliando na 

descoberta de informação. Na Figura 20, é possível observar um comentário feito no 

vídeo “Nova base Aqua Hidratante”, na qual a consumidora questiona se o produto 

funcionaria em peles oleosas, e já que não foi respondida pela marca, a dúvida é 

solucionada por outra consumidora. 

 
 

                                                             
41 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s Acesso em 26/10/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s
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Figura 20 – Interação entre consumidores no Youtube. 

 
Fonte: Canal no Youtube Quem disse, Berenice?42 

 Além de terem o poder de manifestar e se comunicar com a marca por meio 

dos comentários e das reações aos vídeos, o consumidor também tem a capacidade 

de fazer o upload do próprio material audiovisual. Segundo Torres (2009), o YouTube 

tem o mérito de ter elevado o vídeo caseiro ao status de estrela na Internet. A ideia 

simples de gravar um vídeo e disponibilizar para que todos possam ver criou uma 

nova onda que inclui desde vídeos realmente caseiros até obras de artistas, 

comediantes e atores que aproveitam a grande visitação e interesse pelo site de 

vídeos para difundir seu trabalho. 

 Em tais vídeos caseiros, tornou-se popular o conteúdo de resenhas de 

produtos, ou seja, quando os usuários produzem seus vídeos expondo suas opiniões 

e suas experiências sobre o produto. Os vídeos costumam ter um conteúdo detalhado 

sobre o produto na qual foi feita a resenha.  O consumidor atuante em vídeos de 

maquiagem, por exemplo, descreve como o produto se adaptou em sua pele, fala 

sobre durabilidade, ingredientes e analisa se as promessas da marca com o produto 

foram cumpridas. As resenhas tornam-se fonte de informação importante, pois, 

segundo Jim Lecinski (2011), uma parte enorme do ZMOT é visual, já que os celulares 

podem exibir e produzir vídeos, de forma que muitos consumidores buscam 

informações sobre produtos em materiais em formato de vídeo. Os consumidores da 

Quem, disse Berenice? postam suas resenhas sobre produtos da marca no Youtube. 

Na Figura 21, é possível observar os vídeos mais relevantes, segundo as métricas do 

Youtube, da resenha da base Aqua Hidratante e da máscara Extensão de Cílios.  

 
 

                                                             
42 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s Acesso em 26/10/19. 

https://www.youtube.com/watch?v=z9m9OoRN3UE&t=7s
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Figura 21 – Resenhas de produtos Quem, disse Berenice? no Youtube. 

 
Fonte: Youtube (2019)43. 

 Desse modo, o Youtube é uma plataforma que permite aos consumidores 

acessarem informações sobre a marca nos conteúdos postados por ela, nos 

comentários dos consumidores e nos vídeos postados pelos próprios consumidores. 

Assim, os consumidores têm poder de produzir conteúdo a partir da interação com o 

conteúdo da marca e a partir de seus próprios canais no Youtube. Quanto a interação, 

esta é possível de acontecer entre consumidor e marca e de consumidor para 

consumidor. Entretanto, foi possível observar que a Quem disse, Berenice? não 

realiza um trabalho de CRM, afim de responder seus clientes, consequentemente, 

fortalecendo a interação de consumidor para consumidor, que possibilita a 

comunidade trocar informações diretamente uns com os outros e consolida a 

importância do compartilhamento de experiências como fonte de informações, 

proporcionada com relevância pelos laços fracos desenvolvidos na rede. Além disso, 

o Youtube torna-se importante fonte de informações, devido ao seu formato visual, 

muito valorizado pela sociedade contemporânea.  

 

                                                             
43 Disponível em 

https://www.youtube.com/results?search_query=base+aqua+hidratante+quem+disse+berenice e 
https://www.youtube.com/results?search_query=m%C3%A1scara+extens%C3%A3o+de+c%C3%A
Dlios+quem+disse+berenice Acesso em: 26/10/19. 
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4.3 ANÁLISE INSTAGRAM E FACEBOOK 

 

 O Facebook e o Instagram são mídias sociais com grande participação por 

parte da comunidade da Quem, disse Berenice. Além disso, nestas mídias sociais a 

marca realiza com mais frequência as respostas aos consumidores. Ao observar as 

duas mídias sociais é possível destacar que o conteúdo encontrado nos comentários 

das publicações tanto do Facebook, quanto do Instagram são muito semelhantes. 

Dessa forma, é possível analisar o comportamento dos consumidores estabelecendo 

um comparativo entre as mídias. 

 O Facebook permite que o usuário crie um perfil pessoal ou uma Fan Page, e 

interaja com outras pessoas conectadas ao site, através de trocas de mensagens 

instantâneas, compartilhamentos de conteúdos e utilize as “curtidas” nas postagens 

dos usuários. Além de executar estas funções, também é possível participar de 

grupos, de acordo com seus interesses e necessidades, dentro da rede social. O 

Facebook foi criado por Mark Zuckerberg, inicialmente, em 2003, com o objetivo de 

proporcionar uma experiência de relacionamento social online entre os estudantes da 

Universidade de Harvard, rapidamente ultrapassou as fronteiras digitais dessa 

universidade, popularizando-se até se tornar uma mídia social de alcance mundial. 

 Já o Instagram é uma mídia social principalmente visual, lançada em 2010, 

onde um usuário pode postar fotos e vídeos de curta duração, aplicar efeitos a eles e 

também interagir com publicações de outras pessoas, através de comentários e 

curtidas. Além disso, um usuário pode seguir o outro para poder acompanhar suas 

postagens e suas atividades dentro da rede. A plataforma foi criada pelo norte-

americano Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger, ambos engenheiros de 

software. Um capítulo importante da história do Instagram ocorreu quando o serviço 

foi adquirido pelo Facebook em abril de 2012 por cerca de 1 bilhão de dólares em 

dinheiro e ações.  

 Devido ao surgimento de mídias sociais como o Facebook e o Instagram, as 

marcas precisaram se adaptar ao novo meio, compreendendo que este tornou-se um 

mecanismo de aproximação com os consumidores. Assim, as plataformas se 

transformaram também um meio comercial, no qual diversas empresas possuem 

perfis onde podem divulgar a sua marca/produto/serviço de uma maneira mais 

interativa com o seu público-alvo. Todavia, os meios em que as marcas encontram-se 

podem servir como um canal para os consumidores expressarem suas experiências 

https://rockcontent.com/blog/como-produzir-um-video/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_dos_Estados_Unidos
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tanto com produtos quanto o atendimento, influindo desta forma, nas opiniões de 

possíveis clientes. 

 A Quem disse, Berenice? possui uma página no Facebook44 

(/quemdisseberenice) desde o ano de 2012, possuindo, hoje, 5.256.088 curtidas. O 

perfil do Instagram da marca45 (@quemdisseberenice) também está ativo desde o final 

do ano de 2012. Atualmente, possui 3 milhões de seguidores e 1.412 publicações. A 

comunidade virtual da Quem disse, Berenice? tem participação ativa nas publicações 

da marca. A análise dos comentários destes consumidores, tanto no Facebook, 

quanto no Instagram, ocorreu em um recorte temporal marcado pela primeira 

publicação sobre a nova máscara “Extensão de Cílios” no dia 15 de agosto de 2019, 

até o post de anúncio da nova base “Aqua Hidratante” no dia 7 de setembro de 2019, 

totalizando 14 posts, sendo selecionados os comentários que melhor ilustram o 

comportamento dos consumidores em tais mídias. O conteúdo das publicações no 

perfil da Quem, disse Berenice?, durante o intervalo de tempo estabelecido, varia 

entre gifs com produtos, fotos de pessoas usando os produtos, dicas e vídeos rápidos 

(com menos de 30 segundos).  

 Dentre as ferramentas disponibilizadas pelo Facebook e Instagram, o 

comentário é a mais utilizada pelos integrantes da comunidade para interagirem com 

o conteúdo publicado pela marca, em ambas mídias sociais. Ao contrário dos sites, 

como o Reclame Aqui, o Google e o Ecommerce da marca, que possuem um espaço 

específico para avaliações de marcas, as mídias sociais não foram criadas com essa 

função, porém os consumidores começaram a utilizar os comentários para expor suas 

opiniões em relação a marca, além de produzirem seu próprio conteúdo. Segundo 

Kotler (2017), as mídias sociais facultam aos usuários mostrar e compartilhar suas 

experiências como clientes, inspirando outros consumidores. 

 De acordo com a observação dos comentários, é possível destacar que o 

conteúdo encontrado nos comentários do Instagram e do Facebook é de grande 

semelhança. Por meio deste, os consumidores da Quem disse, Berenice? expõem 

experiências positivas ou negativas em diversas esferas: com atendimento, com 

produtos, valores da marca, promoções e interagem de forma direta uns com os 

outros. Segundo Kotler (2017), para a maioria dos clientes, a experiência pós-compra, 

que inclui o consumo e o serviço pós-venda, com frequência consiste em avaliar se o 

                                                             
44 Disponível em https://www.facebook.com/quemdisseberenice/ Acesso em 21/10/2019. 
45 Disponível em https://www.instagram.com/quemdisseberenice/ Acesso em 21/10/2019. 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice/
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desempenho do produto ou serviço é compatível com as alegações pré-venda. A 

Figura 22 representa a manifestação dos consumidores acerca das experiências 

obtidas com os produtos da marca. Nestes, é possível verificar que um produto pode 

trazer experiências diferentes de um consumidor para outro, por isso, os 

consumidores interessados em adquirir o produto devem observar com cautela se 

existem mais experiências positivas ou negativas.   

Figura 22 – Experiências com produtos Instagram x Facebook. 

 
Fonte: Perfil do Facebook e Instagram Quem, disse Berenice?46. 

 Além de compartilharem experiências relacionadas aos produtos da Quem, 

disse Berenice?, nos comentários das publicações é possível observar também outras 

diversas questões apontadas pelos consumidores, como experiências com 

atendimento, problemas relacionados a promoções, com o site, elogios as postagens 

e ao conteúdo criado pela marca. Essa variedade de compartilhamentos é 

proporcionada devido ao fato de que por meio da ferramenta de comentário os 

consumidores não têm limites para expressar suas opiniões. Além disso, é possível 

destacar que os consumidores observam a analisam aspectos durante toda a jornada 

de compra. Na Figura 23, é possível observar depoimentos de consumidores acerca 

de experiências de atendimentos ruins que tiveram em diferentes franquias da marca. 

                                                             
46 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1tWkokB8GE/ e 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/2175077716115947/. Acesso em: 22/10/19.  

https://www.instagram.com/p/B1tWkokB8GE/
https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/2175077716115947/
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Figura 23 – Experiências negativas com atendimento Instagram X Facebook. 

 
Fonte: Perfil do Facebook e Instagram Quem, disse Berenice?47. 

 Um dos objetivos dos consumidores da Quem, disse Berenice? com os 

comentários nas publicações é tirar dúvidas, obtendo informações e respostas da 

marca. Durante a análise dos posts da Quem, disse Berenice? foi possível observar 

uma baixa média de respostas aos comentários dos consumidores: 6 respostas para 

80 comentários no Instagram e 3 repostas para 26 comentários no Facebook. Assim, 

com o baixo nível de manutenção de CRM, os consumidores passam a ajudar uns 

aos outros, respondendo as dúvidas que surgem, quando tem conhecimento. Neste 

contexto, torna-se relevante destacar a importância dos laços fracos, pois já que não 

encontram a informação na rede de laços fortes e nem por parte da marca, os 

consumidores têm acesso a essa informação por meio de relações mais distantes, 

que se constroem através do perfil da marca na mídia social. A Figura 24, apresenta 

duas situações na qual consumidoras tiveram dúvidas sobre o produto e foram 

respondidas por outras consumidoras. 

Figura 24 – Interação entre consumidores Instagram x Facebook. 

 
Fonte: Perfil do Instagram e Facebook Quem, disse Berenice?48. 

                                                             
47 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1_Zf4HBQ5j/ e 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/1273666776157386/. Acesso em: 22/10/19.  
48 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B2HArxrhqpx/ e 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/715399918884152/. Acesso em: 22/10/19.  

https://www.instagram.com/p/B1_Zf4HBQ5j/
https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/1273666776157386/
https://www.instagram.com/p/B2HArxrhqpx/
https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/715399918884152/
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 Ademais, os consumidores têm o desejo de trabalhar em conjunto com as 

marcas, assim, quando observam falhas ou possuem sugestões para a melhoria da 

marca, compartilham suas dicas. Nos comentários das publicações da Quem, disse 

Berenice? é possível observar os consumidores sugerindo ideias para a marca. 

Segundo Tapscott (2010), a Geração Internet é caracterizada pela Colaboração, a 

vontade dos consumidores de trabalhar junto com as: querem oferecer ideias, testar 

protótipos e responder perguntas. Tapscott (2010) afirma que no passado, as 

empresas podiam ignorar e resistir às inovações dos clientes que não se adaptassem 

a seus processos internos e modelos de negócios. No entanto, a juventude de hoje 

trata o mundo como um lugar de criação, e não de consumo. Na Figura 25, observa-

se dois comentários, um em que a consumidora sugere novos produtos para a marca 

e respondida pela mesma e em outro, a consumidora sugere uma promoção, mas não 

é respondida, o que sinaliza a inconstância do CRM realizado pela marca. 

Figura 25 – Colaboração Consumidor e Marca Instagram x Facebook. 

 
Fonte: Perfil do Instagram e Facebook Quem, disse Berenice?49. 

 No Instagram, além do conteúdo criado pelos consumidores por meio dos 

comentários nas publicações da Quem disse, Berenice?, eles também tem a liberdade 

de publicar seu próprio conteúdo, sem estar ligado diretamente ao perfil da marca. 

Outras duas ferramentas do Instagram permitem que os consumidores sinalizem que 

o conteúdo produzido por eles, em seus próprios perfis, está relacionado com a marca. 

A primeira ferramenta são as marcações, por meio delas o consumidor seleciona o 

                                                             
49 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1bN_Xoh4vI/ e 

https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/417026435573709/. Acesso em: 22/10/19.  

https://www.instagram.com/p/B1bN_Xoh4vI/
https://www.facebook.com/quemdisseberenice/videos/417026435573709/
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perfil da @quemdisseberenice, que passa a ficar sinalizado na postagem, mostrando 

que o conteúdo da mesma está ligado a marca. Dessa forma, dentro do perfil do 

Instagram da Quem, disse Berenice? cria-se uma aba contendo todas as publicações 

nas quais a marca foi marcada, de modo que qualquer membro da comunidade que 

acessar o perfil consegue ter acesso todos as publicações reunidas, contendo 

marcações.  

 A segunda ferramenta são as hashtags. Segundo Recuero (2012), hashtag é 

uma informação de contexto, normalmente composta do sinal # (hash) e uma tag 

(etiqueta – uma ou várias palavras). Essa combinação se transforma em link, que ao 

clicar, o usuário será endereçado para todos os tipos de post que contiver a tag 

aplicada. Na ferramenta buscar do Instagram, é possível pesquisar pela 

#quemdisseberenice e encontrar todas as publicações que usam hashtag reunidas. 

Assim como acontece com as marcações, a hashtag se torna um facilitador para os 

consumidores que desejam encontrar o que está sendo dito por outros consumidores 

a respeito da marca e de seus produtos. Não há restrições para que os usuários usem 

apenas as marcações ou a hashtag, é possível utilizar as duas ferramentas na mesma 

publicação. Na Figura 26, é possível observar uma publicação que contém marcação 

e hashtag. 

Figura 26 – Hashtag e Marcação. 

   
Fonte: Instagram50. 

 Para a compreensão do conteúdo criado pelos consumidores usando a 

#quemdisseberenice e marcando o perfil da mesma, foi estabelecido o recorte 

                                                             
50 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B3zRPesltwe/. Acesso em: 24/10/19. 

https://www.instagram.com/p/B3zRPesltwe/
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temporal de uma semana51, devido à grande média de publicações utilizando as 

ferramentas. O conteúdo encontrado nas publicações marcadas e nas que estão 

usando a hashtag é muito semelhante. Assim como ocorre nos comentários das 

publicações da Quem, disse Berenice?, os membros da comunidade da marca 

também desejam expor suas experiências com os produtos por meio de suas próprias 

publicações, que agora não envolvem mais apenas o meio escrito, como também o 

visual. Além disso, nas publicações sinalizadas, também é possível observar, em 

grande volume, publicações com dicas de produtos e sinalizando maquiagens que 

utilizaram produtos da marca. A Figura 27, representa uma publicação compartilhada 

por uma consumidora a respeito de sua experiência com um produto da Quem, disse 

Berenice?, neste formato de conteúdo os consumidores costumam descrever de 

forma bem detalhada as suas impressões, para que possam ajudar outros 

consumidores. 

Figura 27 – Publicação sinalizada contendo experiência com produtos. 

 
Fonte: Instagram52. 

 Na Figura 28, é possível observar duas respostas ao post feito pela 

consumidora na Figura 27. É possível perceber que a partir da experiência 

compartilhada no post, e o destaque de aspectos positivos do produto, outros 

consumidores interagem com a postagem, destacando seu interesse em adquirir e 

testar o produto. Esse comportamento sinaliza a confiança estabelecida entre os 

membros da comunidade da marca, que encontram na experiência de seu semelhante 

                                                             
51 Publicações marcadas – do dia 11/10/19 ao 17/10/19 e Publicações com a hashtag – do dia 14/10/19 

a 20/10/19. 
52 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B30FmkbJPqJ/. Acesso em: 23/10/19. 

https://www.instagram.com/p/B30FmkbJPqJ/
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uma fonte de informação segura. 

Figura 28 – Resposta ao post contendo experiência. 

 
Fonte: Instagram53. 

 Já no Facebook, além do conteúdo criado por meio dos comentários nas 

publicações, na página da Quem disse, Berenice? existe um espaço para as 

chamadas “Publicações de Visitantes”, nas quais consumidores, a partir de seus 

próprios perfis, publicam mensagens na página da marca. As publicações observadas 

dizem respeito aquelas que se encontram em maior destaque na aba de “Publicações 

de Visitantes”, devido ao número de interações realizadas. Em tais publicações é 

possível encontrar um conteúdo destacando experiências com atendimentos nas 

franquias da Quem, disse Berenice?. Em grande parte, as consumidoras assumem 

uma postura de indignação por não recebem o atendimento que desejam, buscando 

uma posição da marca quanto ao ocorrido, como mostra a Figura 29. 

Figura 29 – Publicações de Visitantes. 

 
Fonte: Página do Facebook Quem disse, Berenice?54. 

 Dessa maneira, o Instagram e o Facebook são as plataformas em que há uma 

maior interação entre consumidor e marca, sendo os espaços em que a Quem disse, 

Berenice? dedica mais tempo para responder seus consumidores, ainda que não seja 

um CRM de grande efetividade. Por isso, devido à grande permissividade de interação 

que ambas mídias sociais possuem e as lacunas deixadas pela marca, os 

                                                             
53 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B30FmkbJPqJ/. Acesso em: 22/10/19.  
54 Disponível em: https://www.facebook.com/quemdisseberenice/posts_to_page/. Acesso em: 

22/10/19.  

https://www.instagram.com/p/B30FmkbJPqJ/
https://www.facebook.com/quemdisseberenice/posts_to_page/
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consumidores trocam informações entre si, fortalecendo os laços da comunidade. Por 

meio do Instagram e do Facebook, o consumidor pode apenas pesquisar por 

informações da marca, agindo como espectador, como também deixar sua opinião, 

criando conteúdo, assumindo a postura de crítico. Em tais mídias sociais, os 

consumidores de sentem livres para compartilharem tudo o que sentem, de modo que, 

este conteúdo se torna uma rica fonte de informação espontânea para todos aqueles 

que desejam saber mais sobre a Quem, disse Berenice?. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo teve como objetivo discutir a maneira como os consumidores 

modificaram a jornada de compra, por meio do compartilhamento de experiências de 

consumo no ambiente digital. A fundamentação teórica foi de extrema importância 

para compreender a influência do advento da internet no processo de transformação 

do perfil do consumidor, que passou a compartilhar suas experiências de consumo 

por meio de suas comunidades virtuais nas plataformas digitais, tornando seu 

testemunho importante fonte de informação para a jornada de compra.  

 Por meio do estudo da comunidade virtual da marca Quem, disse Berenice? foi 

possui concluir que os consumidores estão dispostos a compartilhar suas 

experiências de consumo, diante de diversas situações que circundam o processo 

antes, durante e depois da compra. Com a diversidade de plataformas encontram 

aquela que melhor se encaixa em sua rotina e necessidade, e compartilham de modo 

público a sua mensagem.  

 Seguindo o modelo dos 5A’s de Kotler (2017) foi possível constatar que as 

experiências de consumo dos consumidores da Quem disse, Berenice? obtidas após 

a Ação (o consumo do produto/serviço) e na Apologia, compartilhadas nas diversas 

plataformas como Google, Reclame Aqui, Ecommerce, Twitter, Youtube, Instagram e 

Facebook, funcionam como fonte de informação para os consumidores que se 

encontram no estágio de Arguição da jornada de compra, pesquisando antes de tomar 

uma decisão. Assim como, segundo o estudo do Google, a experiência obtida no 

Segundo Momento da Verdade torna-se fonte para o consumidor que se encontra no 

Momento Zero. 

 As experiências de consumo e os testemunhos tornam-se fonte de informação 

de extrema relevância para a comunidade de consumidores, uma vez que, há uma 

identificação entre os membros, que tem consciência de que os consumidores que já 

passaram por situações semelhantes, compartilham na rede informações 

espontâneas, que na maioria das vezes, não são parciais, ou seja, são experiências 

de consumo reais que não buscam defender ou denegrir a marca. Grande parte dos 

consumidores se expõem nas plataformas da Internet para contribuir com sua 

comunidade, a partir do momento em que tem domínio da informação, como também 

para buscar um posicionamento da marca em relação a sua experiência. 

 Nas plataformas da Internet os consumidores se manifestam por meio de sites 



85 
 
 

e mídias sociais, produzindo seus próprios conteúdos e interagindo com o conteúdo 

criado pela marca. Ainda que não haja uma boa estratégia de CRM por parte da 

marca, fortalecendo a relação com o consumidor e fornecendo informações desejadas 

pelo mesmo, este utiliza do espaço proporcionado pelo conteúdo criado pela marca 

para expor suas opiniões, como também para interagir com outros consumidores. 

Nesse ponto, torna-se importante observar a relevância das relações construídas 

através dos laços fracos criados na rede, pois, uma vez que não encontram as 

informações que desejam em seu ciclo de relacionamentos de laços fortes e nem 

através da marca, os consumidores ampliam sua visão e tem acesso a um novo 

conteúdo criado pelas relações de comunidade, proporcionadas pelos laços fracos. 

Além disso, tem o poder de criar o próprio conteúdo a partir de seus perfis nas 

plataformas e mídias sociais, possuindo grande liberdade de expressão para 

compartilhar experiências. 
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