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RESUMO 

 

MOTTA, Bruna Seibert. Prossumidores: o novo papel dos consumidores na era da 

informação e suas influências na decisão de compra. 2014. 117 f. Dissertação 

(Mestrado) Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. 

 

Este estudo busca o entendimento da personagem que vem modificando as 

práticas de consumo na era da informação: o prossumidor. Ao longo desta dissertação 

foi construída a teorização e adaptação deste termo – prossumidor - na busca por um 

entendimento das relações mantidas entre consumidores, seus hábitos, motivações e 

características a fim de entender como esta personagem modifica os hábitos de 

consumo, se enraíza no ritual pré-compra proposto ao longo deste trabalho. Para isso, 

utilizou-se ferramentas como o ConsumerBarometer, análise de comentários em 

ambientes de prossumerizacão, questionário e entrevista em profundidade. Além disso, 

foi feita a comparação da influência da publicidade tradicional e o boca a boca (online e 

offline) onde os resultados dessa contraposição demonstram a notoriedade adquirida 

pela prática da prossumerização. 

Palavras-chave: prossumidor; propaganda; redes sociais; gatekeeping; 

gatewatching. 
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ABSTRACT 

 

MOTTA, Bruna Seibert. Prossumidores: o novo papel dos consumidores na era da 

informação e sua influência na decisão de compra. 2014. 117 f. Dissertação (Mestrado) 

Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

This study threats about the understandment of a new character that has been 

changing consumption practices in this information age: the prosumer. The Prosumer 

theorizing and adaptation was built throughout this dissertation to achieve a clear 

understanding of  relationships between consumers, their habits, motivation and 

characteristics, in order to comprehend how this personage changes the consumer habits 

and how such a practice is rooted in “pre-ritual purchase”, proposed in this work. In this 

regard, were used the tools such as ConsumerBarometer, analysis of comments on 

prosumption, questionnaire and in-depth interview. Besides, we oppose the range of 

traditional advertising to realize how their influence can be compared to online or 

offline word of mouth, and the achieved results of those contraposition proves that this 

practice is gaining notoriety. 

Keywords: prosumer; advertising; social network; gatekeeping; gatewatching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação apresenta o estudo sobre um novo tipo de comportamento do 

consumidor que ganha gradativa notoriedade: o prossumidor1 que terá sua definição 

redesenhada para a atividade online de difusor de opinião como forma de influenciar 

nos processos de decisão de compra, consciente ou inconscientemente. A decisão por 

este tema deu-se devido ao fato do fenômeno de prosumption – prossumerização, em 

livre adaptação ao português - fazer parte da vida da pesquisadora (assim como na de 

muitas pessoas) desde muito antes sequer saber da existência de uma rotulação ao fato 

de não apenas consumir produtos, mas interagir com eles, buscar e produzir conteúdo 

para demais consumidores.  

Com o advento da internet ganhando popularidade, o prossumidor – nos moldes 

atuais da nomenclatura discutida mais adiante - deixou de ser uma exceção e passou a 

fazer parte do cotidiano dos consumidores que cada vez mais migravam suas compras 

para o ambiente online. O tema deixou de ser um fato curioso e passou a ser objeto de 

estudo no momento em que a pesquisadora percebeu quanto esse fenômeno modificou e 

vem modificando o cenário do consumo, instaurando novos hábitos ainda pouco 

explorados pela academia e gerando uma oportunidade de pesquisa inovadora: os rituais 

de pré-compra e as influências das relações sociais na Internet. 

Ao longo desta pesquisa, foram brevemente estudadas a origem e os usos desta 

nomenclatura a fim de delinear uma definição concisa sobre quem é este prossumidor e 

quais são suas atuais contribuições. Como teste desta definição buscou-se observar 

empiricamente como estas relações se dão e, para tanto, foram realizados estudos de 

caso com três grandes marcas de smartphones, a saber: Apple, Nokia e Samsung; e 

hotéis (os de melhor e pior classificação nos ambientes pesquisados) com enfoque 

turístico em duas cidades brasileiras com públicos distintos: Gramado/RS e Rio de 

Janeiro/RJ. 

                                                                   
1 Denominação criada por Alvin Toffler em sua obra "A Terceira Onda", em 1980, designando-se a 

consumidores que não apenas usufruem, mas influenciam de alguma forma nos produtos/serviços 

presentes no mercado e nas tendências mercadológicas. 
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As duas categorias de produto não foram escolhidas ao acaso. Acredita-se que 

devido ao fato de os smartphones terem grandes e rápidas modificações tecnológicas, a 

importância da informação “pessoal” obtida na internet pode interagir ou sobrepor-se ao 

efeito gerado a partir da propaganda tradicional no processo de compra. Além disso, o 

Brasil é o maior consumidor de celulares, medido por números de linhas ativas, segundo 

pesquisa realizada pela consultoria Accenture que ouviu, em 2010, oito mil pessoas em 

oito dos principais países emergentes e industrializados: Brasil, Rússia, Estados Unidos, 

China, Índia, França, Japão e Alemanha. Segundo relatório da Teleco (2013), em Janeiro 

de 2013, o Brasil já era detentor de 262.257.578 linhas móveis ativas.  

Já no que tange a escolha do ramo turístico hoteleiro, parte-se do princípio que a 

escolha do local onde os consumidores passarão suas férias ou datas importantes, em 

família, com amigos ou com seus parceiros, há expectativas emocionais sobre o local, 

onde é esperado desfrutar de um ambiente que proporcione bons momentos e 

lembranças. 

Outro fator importante do ponto de vista teórico, é que esses dois segmentos 

possuem uma relação diferente com o consumidor. Bae e Lee (2011, p.255) e Xia e 

Bechwati (2008, p.3) definem estas categorias como sendo experience products (os 

hotéis) e search products (os smartphones), aqui tratados em livre adaptação ao 

português como produtos de experiência e produtos de busca. Para os autores, os 

produtos de experiência são aqueles que demandam avaliação afetiva, podem requerer 

maior experiência (manejo ou conhecimento) prévia e as avaliações alheias são menos 

verossímeis – mesmo considerando que a internet modificou este cenário. Como 

exemplo, podemos citar a escolha de empresas aéreas e, conforme utilizamos nesta 

dissertação: a escolha dos hotéis. Já os produtos de busca, por outro lado, são aqueles 

que a possibilidade de acerto na escolha pela experiência alheia são maiores devido ao 

fato de tratarem-se de produtos tecnológicos e, consequentemente, com maior 

quantidade de referências online, especialmente pelo fato de serem produtos com 

características  técnicas duráveis, exceto em casos de novos desenvolvimentos. Como 

exemplo, podemos citar produtos eletrônicos em geral e, em especial, os smartphones. 

Um ponto bastante interessante desta classificação, é que a partir da interação 

entre consumidores online e principalmente pela expansão do fenômeno da 

prossumerização online, é possível transformar os produtos de experiência em produtos 
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de busca. Isso ocorre quando as possibilidades de acesso à informação sobre 

determinado produto de experiência acaba tornando-se mais fácil a partir das inúmeras 

ferramentas que surgem no contexto online. Tratando-se dos hotéis, por exemplo, hoje 

temos inúmeras plataformas que possibilitam quase que uma experiência presencial: 

visitas 360º ao hotel através de seu website, relatos de experiência descritas em 

minúcias pelos hóspedes, fotografias, etc. 

Estudar este novo comportamento do consumidor é de grande relevância não só 

para a academia como também para o mercado. Trata-se de uma classe de cidadãos que 

não são mais alheios às informações sobre os produtos e serviços necessários no seu 

dia-a-dia e que tem grande preocupação que estas informações estejam ao alcance de 

todos. Com o auxílio da internet e a formação de redes extensivas de relacionamento em 

uma sociedade de consumo efêmero, onde produtos são produzidos com a expectativa 

de rápida e, às vezes, dramáticas substituições dada a constante atualização da 

tecnologia, descobertas de novas matérias primas, novos designs, etc., o consumidor 

necessita ter a seu alcance informação sobre a grande maioria dos produtos existentes 

no mercado, seja esta gerada com intenção comercial ou não. 

Temos, portanto, uma nova situação na forma como produtos e serviços são 

comunicados. Existe hoje uma interação entre a comunicação comercial e a opinião 

destes consumidores, que aqui chamamos de prossumidores. Acredita-se que os 

consumidores do século XXI são exigentes e conectados, contando não só com a 

opinião de seus amigos e familiares, mas com a rede, formada através da internet, de 

consumidores de todos os cantos do mundo que publicam sua satisfação ou insatisfação 

com determinado produto, muitas vezes embasando seus comentários com fotos, vídeos 

e discursos minimamente discriminatórios sobre erros, falhas, benefícios e tudo mais 

que lhes for relevante. 

Sobre a mudança que a internet ocasionou na relação das empresas com seus 

erros, Rosa (2007) afirma que: 

“Isso traz como consequência compreender que a escala do erro 

mudou. O pequeno erro de uma década atrás pode ser, hoje, a enorme 

contradição. Apenas porque hoje é possível captá-lo e difundi-lo numa 

escala sem precedentes. Todos estão mais próximos de nós. E quando 

tudo está mais próximo, tudo está maior. Inclusive as transgressões, que 

estão mais expostas do que jamais estiveram. Esse é outro grande 

condicionamento que está faltando para muitos líderes e instituições: a 
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percepção de que a revolução tecnológica alterou de maneira definitiva os 

alicerces da noção de público e privado. Um mundo onde todos estão 

mais expostos significa um mundo onde todos estamos sendo 

monitorados o tempo todo. Passamos a viver num mundo onde há muito 

mais vigilância. Estamos todos expostos em níveis de detalhes cada vez 

menores. É preciso, então, planejar e prever a possibilidade de danos a 

reputações, no mínimo, no mesmo grau em que elas já estão expostas. 

Gerir reputação, nos dias de hoje, significa, em primeiro lugar, 

compreender o ecossistema digital ao nosso redor e, com base nessa 

compreensão, agir sobre as variáveis da prevenção.” (IDEM, p.64-65) 

 

Essas afirmações reforçam a necessidade de entender como o novo consumidor 

se porta, quais suas intenções e qual sua influência como parte da comunicação , de fato, 

nas  mudanças do mercado e, consequentemente, nas decisões de compra. Buscar 

referências para entender o consumidor da era da informação é uma preocupação global, 

como podemos observar, por exemplo, nos dados trazidos pela ferramenta recentemente 

lançada pela Google que possibilita visualizar como os consumidores de diversos países 

do mundo estão realizando suas compras – se buscam referências online ou offline, qual 

ferramenta utilizam, etc. 

Foram selecionados dois países para comparação - o Brasil, país de origem do 

presente estudo - e os Estados Unidos, potência econômica e comportamental mundial – 

na ferramenta em questão: o Consumer Barometer2. As categorias selecionados para 

consideração foram as mesmas utilizadas por esta dissertação: smartphones e hotéis. 

Nas Figuras 1 e 2 (gráficos traduzidos e adaptados da ferramenta ConsumerBarometer) 

abaixo é possível visualizar em gráficos a utilização da busca online antes da efetivação 

da compra (dados de 2012). 

                                                                   
2htttp://www.consumerbarometer.com 
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Figura 1 Gráficos comparativos do uso da pesquisa na aquisição de estadias em hotéis segundo 
a ferramenta Consumer Barometer 

 

 

Figura 2 Gráficos comparativos do uso da pesquisa na aquisição de telefones móveis segundo a 
ferramenta Consumer Barometer 

 

Analisando ligeiramente estes gráficos, observamos que apesar da compra online 

ainda não representar mais que 36% das compras de celulares e reservas de hotéis no 

Brasil, a quantidade de pesquisa online antes da compra chega atingir 81% da amostra. 

Segundo o próprio site do Consumer Barometer, os dados desta ferramenta foram 

adquiridos através de questionários para uma amostra representativa em cada país, 

sendo nos Estados Unidos apenas maiores de dezesseis anos e no Brasil maiores de 

dezoito anos. 
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Acredita-se que este fenômeno é hoje mais do que uma tendência, parece que 

está consolidado para uma certa camada da população, conforme pudemos observar ao 

longo deste trabalho com os dados (empíricos e bibliográficos) que foram coletados. Por 

esta razão, a pesquisa nessa área é de fundamental importância para empresas, para o 

próprio público e para a academia, pois, estamos diante de um emergente fenômeno que 

diz respeito a uma forma diferente de análise pré e pós-compra, ou seja, uma nova 

forma de consumir e de avaliar produtos e serviços, que demanda novas medidas de 

divulgação publicitária, seja ela social, cultural ou comercial, mas que leve em 

consideração a participação da sociedade, seja para defender uma marca (por exemplo: 

Coca-Cola x Pepsi), seja para denegrir (por exemplo: Nike e trabalho escravo). 

 

 

2. OBJETO 

 

O objeto do presente estudo são os prossumidores e seu impacto no 

comportamento do consumidor e no mercado. Ainda que, como falaremos mais 

detalhadamente a seguir, o termo “prossumidor” não seja atual, esse trabalho pretende 

romper a dureza de uma conceituação supostamente ultrapassada, visto que o uso da 

palavra é mutável e utilizado por dezenas de estudiosos conforme a conceituação que 

defendemos neste projeto. Santos (1989) afirma que "o que se pretende é um novo senso 

comum com mais sentido, ainda que menos comum" (IDEM, p. 150) quando fala sobre 

ciência pós-moderna. Vivemos uma época em que muito já foi dito, descoberto e posto à 

prova. Mas ainda é – e sempre será – necessário rever, entender e adaptar conceituações 

e teorias. Por isso, reposicionamos o termo prosumer de Toffler como consumidor-

produtor trazendo-o para a atualidade e, então, buscamos entender seus padrões de ação 

nesta era onde a midiatização se faz presente nas mais simples práticas do dia a dia, 

inclusive nas práticas de consumo. 
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2.1. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho buscou observar a influência no processo de decisão de compra 

dos consumidores a partir do fenômeno da prosumption (ou prossumerização, em uma 

livre adaptação ao português). 

A importância desta pesquisa pode ser atribuída ao fato de que estamos passando 

por uma nova fase de análise pré e pós-compra, ou seja, mudanças na forma de 

consumir. Muitos autores e pesquisadores das áreas de Marketing, Publicidade e 

Propaganda e, mais especificamente do consumo, vêm percebendo uma maior 

importância da divulgação boca a boca diante à propaganda. Sernovitz (2012, p.33) diz 

que o marketing tradicional já não é escolha segura. Por mais que mantenha seus 

divulgadores mais confortáveis, o autor acredita que o importante perante o perfil do 

consumidor atual, é dar a este algo que gere conversação com sua família, seus 

amigos/conhecidos, gerando assim marketing espontâneo, gratuito e mais eficaz que a 

própria propaganda. No extremo deste efeito, podemos considerar os chamados “virais”, 

geralmente vídeos, mas que podem ser mensagens, que correm a internet como “rastilho 

de pólvora”. 

Conforme afirma Covaleski (2010), o consumidor contemporâneo tornou-se 

mais exigente ao optar por determinada marca graças à diversidade e oferta que gera a 

competitividade nos mercados, o que é acentuado pela facilidade de acesso à 

informação.  

Este novo perfil de consumidor que não consome passivamente produtos, 

serviços e opiniões ainda é pouco explorado pelos pesquisadores no Brasil. Esta 

dissertação teve como um de seus intuitos observar sua importância em relação à 

publicidade convencional através da utilização de teorias como gatekeeping e 

gatewatching, a partir do desenvolvimento de uma proposta que trataremos 

detalhadamente em um capítulo à parte. 

Reforçando a urgência deste estudo, Isabel Orofino destaca que  

“Parece-nos fundamental neste momento dedicar uma atenção à 

emergência de novas condutas por parte do público receptor na medida 

em que, além de consumidores potencialmente ativos, tornam-se também 

produtores de novas narrativas, em grande maioria realizadas com 
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equipamentos amadores e a custos muito baixos, porém com ampla 

visibilidade de internet.” (OROFINO, 2011, p. 171) 

 

Justamente graças ao advento da internet, a divulgação um-para-muitos ganhou 

proporções nunca antes imaginadas, visto que é possível obter acesso a informações 

publicadas em qualquer lugar do mundo na velocidade de um clique no mouse. Com 

isso iniciou-se um processo de produção e consumo de opiniões, que conduz ao termo 

prossumidor, utilizado em sua forma original para identificar uma tendência do “faça 

você mesmo”, que não representa estritamente a forma como este estudo busca embasá-

lo. Assim sendo, é importante ressaltar que o conceito de prossumidor utilizado nesta 

dissertação refere-se ao uso deste termo com características semelhantes ao chamado 

usuário-mídia (TERRA, 2012), aliado as teorias de gatekeeping e gatewatching. Em 

breve resumo a título de esclarecimento, usuário-mídia é o usuário que produz conteúdo 

e o deixa disponível ao alcance de quem tiver acesso, servindo como uma espécie de 

mídia para suas próprias opiniões. 

Anderson (2006) afirma que “a fé na propaganda e nas instituições que pagam 

por ela está diminuindo aos poucos, enquanto a crença nos indivíduos encontra-se em 

ascensão”, o que Sernovitz (2012) reitera citando o exemplo do site americano de 

vendas online - o Amazon.com -, onde os produtos possuem avaliações que 20 milhões 

de pessoas lerão antes de efetuar suas compras, e as decisões destas pessoas servirão de 

exemplo para muitos outros como, por exemplo, as livrarias online quando informam 

que quem comprou um livro X, comprou também aquele Y (ver Figura 3). 
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Figura 3Exemplo de sugestão de outros produtos no site da loja Saraiva 

A pesquisa nesta área é favorável não somente ao mundo corporativo, como já 

dito, mas principalmente para o estudo e ensino da publicidade, sobretudo a seu papel 

atrelado ao consumo. É importante perceber também as mudanças significativas em 

relação às formas e quantidades de informação buscadas para subsidiar os processos de 

decisão de compra. Desta forma considera-se que o consumidor não é mais passivo. Ele 

organiza seu conhecimento comparando as informações que lhe são apresentadas 

comercialmente, através da publicidade convencional e as que “descobre” na internet 

através de seus relacionamentos sociais eletrônicos, ou em sites de interesse. 

 

 

2.2. OBJETIVOS 

 

Faz-se necessário aumentar o entendimento da influência das atividades do 

prossumidor, em relação à da propaganda em moldes convencionais (online e offline), 

considerando como estas informações interagem com o processo de decisão de compra. 

Afinal, é uma nova era para os estudos de Marketing, Publicidade e, mais 

especificamente, das áreas afins do consumo em si. Por isso, objetiva-se justamente 

descobrir esta influência, mensurá-la e contrapô-la à publicidade, que é o parâmetro de 

influência mais forte que tínhamos até hoje. 
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2.2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Entender o fenômeno da prossumerização e sua influência nos processos de 

decisão de compra a partir da observação de dois ramos distintos do consumo: 

smartphones – produto de busca - e hotéis – produto de experiência. 

 

 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 1) Estudar o prossumidor como mediador entre empresa e potencial comprador; 

2) Avaliar o poder persuasivo da comunicação espontânea (ou assim percebida) 

comparada à comunicação comercial convencional;  

3) Estabelecer de que forma o prossumidor se relaciona com as teorias de 

gatekeeping e gatewatching; 

 4) Identificar e classificar níveis de prossumerização; 

5) Consolidar através da argumentação a hipótese de ritual pré-consumo. 

 

 

3. QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

 Ao longo deste capítulo discorreremos acerca de termos fundamentais para o 

desenvolvimento desta pesquisa como a conceituação original do termo prossumidor, 

seus usos mais recentes e o desenvolvimento de uma readaptação à era em que estamos 
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vivendo, bem como defenderemos nossas propostas de estudo, readaptações de termos 

como gatekeeping e gatewatching e algumas hipóteses de estudo. 

 

 

3.1 CONSUMO: UMA BREVE DISCUSSÃO INTRODUTÓRIA 

 

  

O objetivo deste subcapítulo é discutir, brevemente, o consumo de forma 

histórica: como, pelo viés da comunicação, este ato cotidiano vem sendo observado ao 

longo dos anos? 

 O consumo pode ser discutido por diferentes olhares. Como exemplo, podemos 

citar o mais corriqueiro: olhar do marketing, visando um parecer mais voltado à 

economia, retorno financeiro, crescimento de marca, etc. e por conseguinte, o olhar da 

sociologia e da antropologia, a partir de uma visão cultural sobre hábitos de consumo - 

não apenas no sentido economicista - e seus impactos na sociedade;  

 Majoritariamente, os estudo do consumo e dos consumidores é datado a partir da 

Revolução Industrial, quando surgiu o que Kottler (2010) chamou Marketing 1.0.  

Baseado no fordismo3, ou seja, na produção em massa, a primeira era do marketing foi 

destinada a vender produtos unicamente de forma funcional, sem preocupações no 

relacionamento com o consumidor, apenas na fabricação e na venda de forma 

padronizada, não levando em conta a individualidade de cada sujeito, seus gostos e 

preferências. Por isso mesmo, o consumo era visto principalmente como práticas 

econômicas que movimentavam mercados. 

 Porém, isto não significa que a Revolução Industrial foi o marco inicial da 

cultura de consumo. McCracken (2003) em seu ensaio intitulado Cultura & Consumo, 

afirma que é comum considerar a cultura do consumo a partir da era industrial. Mas 

para o autor, um dos marcos da revolução do consumo data muito antes, por volta de 

1690 quando os ingleses “acolheram a chita barata e as mussolinas importadas da Índia” 

                                                                   
3 Segundo a teoria de Henry Ford, "um carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto". Nascia aí a 

era da massificação dos bens e serviços. 
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(MCCRACKEN, 2003, p.23), como foi apontado por McKendrick (1982) apud 

McCracken (2003), modificando a demanda por uma nova moda que incentivou novas 

políticas de produção e importação de produtos, modificando drasticamente a cultura do 

consumo já no século XVII. 

O desacordo entre os autores sobre o marco inicial da sociedade do consumo 

muito tem a ver com o fato do consumo não ter sido enxergado desde sempre como um 

ato cultural, mas sim econômico. Barbosa (2004) afirma que a mudança significativa 

nos estudos do consumo aconteceu justamente quando a sociologia passou enxergar o 

consumo como um tema de discussão relevante. Este interesse partiu de duas 

observações e pressuposições iniciais: a) toda sociedade tem o consumo como ponto 

central de seu processo de reprodução social, logo, o consumo é um ato cultural; b) 

chegou o momento em que o consumo deixou de ser apenas uma questão de reprodução 

cultural e saciedade de necessidades materiais para tornar-se o cerne da sociedade 

moderna, então chamada sociedade de consumo. 

 McCracken (2003), compila anos de estudos de diversos pesquisadores dos 

primórdios da sociedade de consumo e endossa a teoria de que foi nos últimos anos do 

século XVI e começo do século XVII que ocorreu o “boom de consumo” na Inglaterra. 

O autor explica que nesta época, a nobreza da Inglaterra elizabetana, grosso modo, 

passou a preocupar-se mais com o status, com a imagem que passavam à sociedade. 

Com isso, houve o início de maiores investimentos em suas casas, vestimentas, 

mobiliário e até mesmo nas cerimônias, jantares e recepção de visitantes. Todos estes 

gastos – cada vez mais exorbitantes - nada mais eram do que signo de nobreza, poder e 

abastamento financeiro. Barbosa (2004) corrobora este argumento justificando que foi a 

partir do século XVI que estudiosos passaram a observar o surgimento de novas 

mercadorias que não são consideradas de necessidade, como é o caso dos botões, 

brinquedos, rendas, alfinetes, dentre outros, bem como o surgimento de romances 

ficcionais modernos que coincidiram com a época em que a população passou a 

aumentar seu grau de literariedade. 

Com embasamento em diversos estudiosos da história do consumo dos anos 40 

aos anos 70, McCracken (2003) constrói em sua obra um histórico detalhado de como a 

Inglaterra elizabetana aferiu a cultura do “ser” não como indivíduo, mas do status 

agregado ao indivíduo pelo que ele possui. O consumo então não era apenas algo 
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material, mas algo impalpável, que dizia respeito não só aos vivos, mas também aos 

mortos – que deixavam de herança bens materiais mas também o nome da família que 

era signo de nobreza ou não – e aos que ainda viriam a nascer – visto que ao nascer em 

uma família de posses já carregaria o peso de honrar o sobrenome por toda sua vida. 

Seguindo esta linha de pensamento, Simmel (1957) desenvolveu a teoria de 

trickle-down, que afirma que as pessoas necessitam de certos bens por questões de 

status, como no caso da nobreza inglesa do século XVII, onde as classes operárias 

passaram a imitar os nobres no seu modo de consumir à medida que seu salário 

suportava. O surgimento das vitrines que exibiam a moda, por exemplo, deixava 

acessível a qualquer cidadão que passasse na rua saber o que estava sendo usado pela 

aristocracia. Já em um exemplo mais recente, ao fim da década de 90 no Brasil, foi a 

massificação do telefone celular. Para um cidadão conseguir um exemplar, eram 

necessários alguns meses em uma fila de espera, uma quantia significativa de dinheiro 

para a aquisição do aparelho e outra para o pagamento do plano de serviço e tudo isso 

por um aparelho ruim e um serviço igualmente péssimo. Ainda assim, mais do que uma 

necessidade, o celular era um desejo, um lampejo da modernidade, era estar inserido em 

um contexto tecnológico. Afinal, as baterias dos celulares em seu primórdio duravam 

pouco mais que algumas horas e, como já dito, o serviço era caríssimo. Mas este 

fenômeno é identificado ainda hoje. Aliás, especialmente nos dias de hoje com a 

volatilidade das tecnologias, design, desenvolvimento de novas matérias primas, etc. 

Resumindo, Barbosa (2004) sugere duas principais mudanças na sociedade que a 

tornaram a “sociedade de consumo”: a) o fenômeno da individualização - o consumo 

deixar de ser algo familiar para tornar-se individual, de acordo com os desejos e 

necessidades do self; b) a transição do consumo de pátina – efeito criado nos móveis 

pelo tempo, criando veios nos mesmos – que está ligado a um processo de 

enobrecimento do móvel, mostrando que este pertence à determinada família há anos, 

para o consumo de moda, efêmero, que valoriza o novo e o desejo/gosto de cada 

indivíduo. O consumo de moda, como já dito, iniciou-se apenas com os nobres 

aristocratas e ao longo dos anos passou a ser objeto de consumo dos cidadãos comuns.  

Conforme será possível identificar mais adiante, veremos que o consumo não se 

trata apenas do momento da compra. É uma questão que envolve muito mais do que 

comprar/não comprar. Esta é uma visão bastante limitada do vasto campo de estudo que 
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é o Consumo e o Comportamento do Consumidor. Pelas falas de Barbosa (2004) é uma 

visão bastante marxista e simplória, que parte do pressuposto que a sociedade de 

consumo é dominada pelo império do lucro, em uma visão bastante negativa defendida 

igualmente pela Escola de Frankfurt e sua teoria da Indústria Cultural, inegavelmente 

importante, mas restritiva no que diz respeito ao discernimento do consumidor. Neste 

estudo, defendemos que o consumo deve ser entendido como “um processo social que 

começa antes da compra e termina até o descarte final da mercadoria” (BARBOSA, 

2004, p.28), ou ainda: 

“é uma maneira de mediar e moderar os horrores da padronização. E 

comprar é apenas o começo. Um estágio no ciclo de vida da mercadoria, 

mas um ciclo que não tem início nem fim: um jogo contínuo, constante de 

produtos e significados, deslocando reiterada, dialeticamente, a atenção 

para longe da dor da extração ou da manufatura e em direção do objeto, 

de sua imagem e de sua apropriação no uso.” (Silverstone, 2002, p.149). 

 

 Apenas em nível de complementação, é importante citar outros três autores – 

embora pudéssemos citar outros muitos - que possuem visão relevante ao estudo do 

consumo conforme viés desta dissertação: Slater (2001), Featherstone (1995) e 

Baudrillard (1995). O primeiro autor refere-se ao consumo como algo além de 

preferências, que envolve ideais, aspirações identidade, experiência e valoração social, 

por exemplo. Já o segundo autor, trata da “produção de consumo”, que diz respeito aos 

sonhos, desejos, prazeres, entendendo o consumo como uma consequência do 

capitalismo: a partir da oferta cada vez mais personalizada, do apoio da publicidade e do 

marketing, bens de consumo deixam de ser necessidade e questão de status pra se tornar 

signo de realização pessoal. Por fim, Baudrillard (1995) nos traz o pensamento do 

consumo sob a luz da semiologia: o signo como mercadoria. Sendo assim, o autor 

discorre sobre o fato de a publicidade e o marketing estarem aptos a moldar e modificar 

a significação dos bens de consumo, pois para ele, estes são signos passíveis de 

múltiplas interpretações que com auxílio de uma narrativa – não necessariamente lógica 

– cria realidades que vão além do real, chegando a sua teoria de hiper-realidade. Nesta 

perspectiva do hiper-real, extremamente atual e pertinente aos estudos da publicidade, o 

autor afirma que o espectador passa a enxergar o produto – neste caso – de uma 

perspectiva muito mais ampla do que sua funcionalidade em si. Com o auxílio de 

narrativas envolventes, na hiper-realidade ainda é possível colocar um véu sobre 
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aspectos negativos deste produto (idem, 2005, p. 63 – 68), deixando visível apenas os 

aspectos de interesse. 

 A perspectiva dos dois últimos autores remete a visão neomarxista e 

frankfurtiana de que a mídia manipula as massas, que não podemos ignorar. Claro que 

para contextualizar os estudos do consumo seria necessário abranger diversos outros 

autores. Porém, não cabe a esta dissertação reescrever os caminhos históricos tão bem 

trabalhados por McCracken (2003) e Barbosa (2004) em suas obras aqui já citadas. Este 

subcapítulo visa apenas discorrer brevemente sobre as origens da sociedade do consumo 

que nos trouxe até os dias de hoje, onde há ainda muito a ser discutido sobre nossos 

hábitos de consumo e suas consequências. Muito se critica as teorias da Indústria 

Cultural, endossadas por Baudrillard (2005) e Featherstone (idem) atualmente, pois 

como buscaremos demonstrar a seguir, acredita-se que o público não aceita mais a 

publicidade e as estratégias de marketing como endosso cego as suas decisões. Para 

tanto, é preciso deixar claro que existe esta perspectiva, assegurada por nomes 

importantes da pesquisa do consumo. 

 Porém, com o advento da internet ganhando cada vez mais espaço no dia a dia 

dos seus usuários e tornando-se gradativamente uma forma de aproximação de ideias 

além das barreiras geográficas, culturais e quaisquer outros empecilhos, o consumo 

passa a ser enxergado de uma perspectiva ainda mais ampla. 

 São diversos os autores que discorrem acerca das mudanças ocasionadas nas 

últimas décadas, grande parte em detrimento das transformações suscitadas pela 

internet. 

 Pelo olhar sociológico, Hall (2006) afirma que 

Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoas, 

abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta 

perda de um "sentido de si" estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento e descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - 

descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural 

quanto de si mesmos - constitui uma "crise de identidade para o 

indivíduo". (HALL, 2006, p.9) 

 

A mudança do indivíduo – enxergado pelo presente estudo pelo viés de 
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indivíduo como consumidor, sua crise de identidade e seu convívio com diversas 

identidades em um único ser, é refletida diretamente na sua mudança de 

comportamento, afetando sua cultura e a cultura de seus pares. Suas práticas de 

consumo fazem parte dessa cultura, por isso, são igualmente alteradas. Canclini alega 

que 

As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram 

outro modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. 

Vamos nos afastando da época em que as identidades se definiam por 

essências a-históricas: atualmente configuram-se no consumo, dependem 

daquilo que se possui, ou daquilo que se pode chegar a possuir. 

(CANCLINI, 1999, p.39) 

 

 A partir desta afirmação, é possível perceber que o consumo está (considerando 

o início de sua trajetória ainda no século XVI, como já dito) cada vez mais arraigado na 

nossa cultura. Há séculos deixamos de consumir por necessidade para consumirmos o 

status que queremos que os outros enxerguem em nós e que queremos sentir que temos.  

Hall (2006) fala ainda sobre nossas múltiplas identidades e a necessidade de nos 

adaptarmos conforme as diversas situações que vivenciamos. A partir desta afirmação, 

chega-se a teoria dos meeting points apresentadas por Di Nallo (1999) que diz respeito 

as áreas socioculturais que recolhem fluxos de comunicação advindos dos sistemas 

sociais que, quando percebidos, são utilizados pelo mercado. Ou seja: “são pontos de 

encontro de fluxos comunicativos, relacionais, perceptivos, são formados por muitas 

unidades que interagem em seu próprio interior e entre si” (DI NALLO, 1999, p. 193). 

Um indivíduo é capaz de pertencer a centenas de meeting points e em cada um possuir 

uma diferente identidade. Estes meeting points podem ser identificados como lugares 

físicos (praças, centros comerciais, salas de aula...) ou locais que permitem uma maior 

mutação de identidades: os ambientes online da internet. 

A figura 4, ilustra o que já havia sido descrito anteriormente: indivíduos 

consomem com seus pares, dentro de seus núcleos culturais, de forma coletiva, como 

buscaremos reforçar mais a frente através da apresentação da hipótese de ritual pré-

compra. Os meeting points são os pontos de encontro (fixos ou transitórios) das 

identidades de cada indivíduo. Ainda conforme a ilustração, este sujeito está apto a 

transitar dentre os diversos pontos de encontro, variando ou não o que considera sua(s) 
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identidade(s), colaborando de maneiras diferentes em cada um deles. 

 

Figura 4 Adaptado de “Fotografia do Meeting Point” (DI NALLO, 1999, p.203) 

Com o termo “colaborando”, chegamos à outra parte essencial de ser discutida, 

mesmo que de maneira introdutória neste capítulo: participação e colaboração. 

 

 

3.2 PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO 

 

O viés do consumo observado nesta dissertação trata justamente sobre o 

consumidor como um colaborador às marcas e aos demais consumidores. Segundo 

definição de meeting points de Di Nallo (1999), estes pontos de encontro são usados (ou 

ao menos poderiam ser usados) pelas empresas em benefício próprio: tirar vantagem 

sobre as informações que estão sendo disseminadas, seja física ou eletronicamente. 
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Voltamos aqui à relevância sociológica do estudo do comportamento do 

consumidor. Mais do que levar em conta as dimensões econômicas é fundamental na 

realidade que vivemos hoje considerarmos as características do indivíduo dentro de suas 

diferentes realidades. 

“A Pizza Hut, uma das maiores cadeias americanas de fast-food, alterou 

seu cardápio padrão internacional para incorporar na Bahia e em 

Pernambuco a “pizza baiana”, com temperos picantes que a aproximam 

da apimentada culinária regional. A Kibom produz exclusivamente na 

região sorvetes fabricados com frutas típicas como cajá, magaba, graviola 

e acerola. Tais sorvetes são os mais vendidos pela empresa no Nordeste.” 

(JAIME JR., 2001, p. 72) 

 

O consumidor colabora e participa das decisões da empresa apenas através de 

sua cultura, identidades e hábitos. O simples fato de comprar ou não comprar 

determinado produto já é parâmetro suficiente para uma marca saber se acertou ou errou 

na sua aposta. Logicamente, partimos do pressuposto que antes de simplesmente lançar 

um produto haverá um estudo de mercado e este abrangerá o nível sociológico.  

Entretanto, o que está em questão nesta dissertação é o que Kottler (2010) chama 

o marketing colaborativo, com enfoque no consumidor do Marketing 3.0. Segundo o 

autor, é o marketing que oferece como diferencial ter seu conceito baseado justamente 

em valores mais humanos e na colaboração do boca a boca que opera na relação um 

para muitos. Desta forma, o perfil do "consumidor 3.0" passa a ser identificado como 

um consumidor que expõe publicamente sua opinião sem a preocupação diretamente 

persuasiva de compra, gerando assim informação com maior credibilidade e menor 

resistência por parte dos indivíduos que o acessam. É o começo de uma nova etapa no 

consumo, onde o consumidor colabora, opina e, por consequência, ajuda o mercado a 

entender seu cliente, adaptar-se a ele e, principalmente, conviver com a contínua 

presença de uma comunicação interativa. 

A participação não diz respeito apenas ao papel do consumidor em si, mas na 

colaboração de diversos atores no processo de escolha de um produto ou serviço através 

da busca/oferta de soluções para demandas antes exclusivas de entidades 

governamentais (SHIRKY, 2011) que tratamos aqui como prossumerização. Em sua 

obra denominada A Cultura da Participação, Clay Shirky ressalta a todo momento a 
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importância de agirmos juntos, tanto porque “as motivações sociais podem induzir a 

muito mais participação do que as motivações pessoais sozinhas” (p.154) quanto porque 

acredita e defende que “a participação voluntária pode mudar a sociedade” (p.153). 

Jenkins (2008), igualmente, fez colaboração notável, reconhecida e disseminada 

pelos pesquisadores de mídia e consumo ao tratar da convergência midiática nesta nova 

era. Em sua obra Cultura da Convergência o autor demonstra a importância do 

indivíduo na construção das informações e da multiplicação das mesmas4 informações 

em diferentes meios, demonstrando uma tendência do novo modelo de consumo 

difundido na era da informação. Esta tendência é ainda mais amplamente discutida pelo 

autor a partir de obra mais recente intitulada Spreadable Media, ainda não traduzida 

para o português, mas resenhada por Saad (2013) em artigo para a Revista MATRIZes, 

onde a autora fala resumidamente sobre os 7 capítulos da obra de Jenkins (2013). 

Spreadable Media busca esclarecer o que não ficou claro ou foi mal interpretado em 

Cultura da Convergência, reafirmando o papel do cidadão comum nas práticas de 

consumo, especialmente midiático, graças às modificações culturais da era que estamos 

vivendo e que Elizabeth Saad chama de “reconfiguração cultural de nosso futuro, 

constituindo um ambiente midiático mais inclusivo, dinâmico e participativo”. 

Essa reconfiguração, segundo Fausto Neto, 

“Trata-se da complexificação do processo da comunicação e não de sua 

desobjetivação: não se trata da supressão dos lugares de produção e da 

recepção de discursos, mas de sua subordinação à configuração de novos 

regimes de discursividades nos quais o discurso está preso. Trata-se da  

ordem interdiscursiva onde a circulação – como terceiro – se oferece 

como um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de 

sentidos.” (FAUSTO NETO, 2010, p. 60) 

 

É indispensável pensarmos a participação e a colaboração como algo cada vez 

mais importante de se observar, entender e estimular na nossa sociedade que está 

reconfigurada, como dito, em novos processos de comunicação. Produzir e compartilhar 

conteúdo é uma tendência que gradualmente mais valorizada e que, se trabalhada 

devidamente conforme Shirky propõe através de sua ideia de uso do excedente 

                                                                   
4Ao falar que a informação é a mesma devemos apenas salientar que a forma como ela é repassada ao 
espectador pode – e possivelmente vai – passar por modificações devido diferentes públicos e 
formatos. 
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cognitivo, o cidadão estará cada vez mais emponderado possibilitando colaborações 

gradativamente mais efetivas nas decisões que dizem respeito, inclusive, às políticas 

governamentais independentemente da forma de governo vigente em seu ambiente de 

vivência. 

  

 

3.3 PROSSUMIDORES: DELIMITANDO O PERFIL DO NOVO 

CONSUMIDOR 

 

Há uma crescente troca de informações entre "cliente x empresa" em diferentes 

formas tais como: cliente e não cliente, cliente e cliente, cliente e concorrência, etc. que, 

se observada com atenção por parte da empresa, pode poupar investimentos em tempo e 

dinheiro em pesquisas de satisfação/opinião e até desenvolvimento de novos produtos. 

Assim foi o caso do Fiat Mio, um carro que através do site www.fiatmio.cc contou com 

a colaboração dos usuários através de ideias e sugestões para o carro ideal, que foi 

pensado e produzido utilizando-se de tais cooperações. 

 Este cliente que troca informações não só com a empresa diretamente, mas com 

todos aqueles que quiserem e tiverem acesso a suas opiniões, podem ser identificados 

como prossumidores, objeto de observação deste estudo. 

 Como citado anteriormente, o termo prossumidor foi criado em 1980 por Alvin 

Toffler (1980) em um contexto bastante diferente do de hoje, porém, com os mesmos 

princípios. Era denominado prossumidor o consumidor que não mais contratava 

serviços para atividades simples do dia a dia como eletricistas, por exemplo. O 

prossumidor estava cada vez mais apto a solucionar seus problemas sozinhos, por 

questões de economia e praticidade, visto que, muitas vezes os profissionais contratados 

eram muito caros e seria preciso conciliar o agendamento do serviço com os horários 

disponíveis para ambas as partes. Foi o início da era do “faça você mesmo” nos EUA. 
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 Como o próprio criador do termo previu ainda na década de 80, houve a 

saturação do mercado de produção em massa ocasionando uma mudança na postura das 

empresas devido as exigências dos consumidores, já não mais satisfeitos com a 

padronização (originária do fordismo) e carentes de mercadorias personalizadas de 

acordo com suas necessidades pontuais. Parodiando o modelo de Henry Ford, agora, o 

carro poderia ser de qualquer cor, desde que esta cor agradasse o cliente. 

 A partir desta conceituação, outros autores de renome, comumente estudiosos de 

marketing e demais áreas do consumo, passaram a utilizar esta denominação para 

definir os clientes que interferem através de opiniões boca a boca, mas também, – e 

principalmente – na decisão de compra de outros consumidores e nas estratégias 

mercadológicas das empresas. 

 Las Casas (2010) resume a importância dos prossumidores ao dizer que “no 

passado os consumidores eram obrigados a aceitar o que as empresas ofereciam, sem 

opinar, e seu único canal de comunicação era o serviço de atendimento ao cliente 

(SAC)”, mas que hoje a opinião deste mesmo consumidor é disseminada rapidamente 

em redes sociais e recebida por centenas de outros cidadãos. 

 Anderson (2006), em A Cauda Longa, dedica um capítulo inteiro sobre este novo 

consumidor que ele chama de “os novos formadores de preferência”. Ao comparar a 

importância da propaganda a do prossumidor, o autor afirma que hoje uma empresa não 

é aquilo que ela afirma ser, simplesmente, mas sim aquilo que o Google diz que ela é. 

Prossumidor é "inegavelmente um grande consumidor, um ditador de tendências 

de consumo que está credenciado pelas tecnologias atuais [...] participa indireta e 

diretamente dos processos de criação e redesenho no comportamento, em outras 

palavras, é um influenciador" (DAGUILA, s.d). E essa influência está sendo cada vez 

mais valorizada, como no exemplo citado por Anderson (idem) anteriormente: no meio 

de diversas propagandas pagas que aparecem no topo da lista de pesquisa do Google, o 

consumidor encontra opiniões pessoais de indivíduos “como a gente” que postam suas 

impressões e experiências com produtos/serviços em seus blogs, websites pessoais e até 

em fanpages ou sites oficiais das próprias marcas. 
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Apesar de a conceituação original sobre o prossumidor não ser atual, seu papel 

na sociedade hoje é de suma importância aos estudos do Consumo e da Publicidade. 

Durante este trabalho, estudamos a figura desta personagem como um usuário-mídia5, 

que se utiliza das redes sociais e sites colaborativos com fins de divulgar suas ideias e 

experiências com determinados produtos e serviços, aliado às teorias de gatekeeping6 - 

o prossumidor como centralizador de informações - e gatewatching7 - o prossumidor 

como um vigilante, que alerta seus leitores sobre determinadas informações relevantes. 

 Percebemos o prossumidor como uma nova personagem emergente no campo de 

estudos do consumo. É necessário que possamos compreender seu nível de influência 

diante a propaganda para que possamos entender o novo consumidor e como 

conseguiremos chamar sua atenção daqui para frente, já que a propaganda tradicional 

tem hoje uma voz concorrente que se ainda não tem uma penetração social tão grande, 

tem uma credibilidade aparentemente maior por vir de fonte (teoricamente) 

desinteressada. 

Conforme afirma Figueiredo (2005), "falar é difícil. Escrever é complicado. Ser 

lido, uma conquista". Estas palavras resumem de maneira sucinta o objetivo da 

comunicação comercial, se por "lido" possamos entender toda decodificação da palavra, 

seja ela escrita ou falada. 

A publicidade possui diversas ferramentas para persuadir seu público. Uma delas 

é a redação publicitária que, conforme Carrascoza (2004), tem como função estabelecer 

elementos persuasivos que vão ao encontro das necessidades que o cliente precisa 

passar a seus receptores ao mesmo tempo que busca criar uma relação de empatia com 

os mesmos. SCHEWE (1982) vai mais adiante e afirma que a propaganda permite ao 

público reconhecer um produto, associá-lo a algum benefício ou valores agregados a 

ele, movendo-o à ação de compra. 

                                                                   
5Conceito desenvolvido Terra (2012) que sugere que: “cada um de nós pode ser um canal de mídia: 
um produtor, criador, compositor, montador, apresentador, remixador ou apenas um difusor do seu 
próprio conteúdo.” 
6Segundo Shoesmaker (1991) apud Soroka (2012): “(...)gatekeeping is a process by which the billions 
of messages that are available in the world get cut down and transformed into the hundreds of 
messages that reach a given person on a given day”. 
7Para Bruns (2003), “gatewatchinghas become the underlying paradigm for a variety of online 
publishing efforts from blogging to open news publishing; it is a practice which is highly suited to the 
overal informational structure of the World Wide Web.”. 
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 Para Las Casas (2010), com o advento da Web 2.0, os consumidores passaram a 

valorizar mais as informações sobre produtos que encontram na internet do que nas 

propagandas, afirmação esta que está embasada e reafirmada na pesquisa realizada pela 

consultoria Nilsen com 25 mil pessoas de 50 países a qual afirma que 70% dos 

entrevistados confiam na opinião de outros consumidores na hora de escolher um 

produto ou serviço. E em 2005, 25% a 30% das pessoas já eram consideradas 

prossumidores, conforme Ira Matathia (MATATHIA in RODRIGUES, CARDOSO, 

NUNES e EIRAS, 2005). 

É interessante observar esta relação. O discurso do prossumidor querendo 

convencer e sensibilizar o máximo de pessoas à sua causa (seja ela em prol ou contra 

um produto ou serviço), utilizando-se da busca da identificação do público, ponto 

crucial na penetração da sua mensagem. Já a propaganda, sendo uma voz que durante 

muito tempo deteve grande e quase exclusivo poder de penetração, utiliza-se de técnicas 

persuasivas, a partir da definição do seu público-alvo, para convencer pela exaltação de 

características nem sempre totalmente verídicas ou tão importantes como divulgado, os 

comportamentos específicos do consumidor. Esta postura de convencimento a qualquer 

custo, fez com que ao longo dos anos o poder de persuasão fosse sendo afetado. 

Desta forma, a literatura sugere, sem especificar, que existe pelo menos na 

internet, uma interação entre a comunicação comercial gerada oficialmente e aquela 

gerada de forma espontânea. Como se dá esta interação e as possíveis diferenças em 

função da “simpatia” associada à empresa é o que esta dissertação buscou responder.  

Não podemos deixar de citar também a existência do não-discurso desta 

personagem. Defendemos que prossumidor é um ativista, pois suas atitudes influenciam 

pessoas e o mercado. Porém, suas atitudes podem ser silenciosas e até mesmo 

inconscientes como quando, por exemplo, um determinado usuário faz uma busca 

online e esta busca será utilizada por algoritmos que gerarão, a partir daquele momento, 

um histórico do usuário. Este histórico cede informações aos sistema que geram 

publicidades através de banners patrocinados para que estes contenham possíveis 

produtos/serviços que sejam de interesse do usuário. Se este usuário buscar por sapatos, 

boa parte da publicidade que irá aparecer para ele dali em diante será de sapatos. Desta 

forma, mesmo inconscientemente, o usuário está tendo uma atitude prossumidora, visto 

que está influenciando este sistema de algoritmos, ou seja, está em comunicação com 
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ele. Ao não clicar em nenhum anúncio esse mesmo usuário estará enviando mensagens 

de que não é isto que ele está procurando, ou que não necessita mais disto. 

Por outro lado, também consideramos prossumidor aquele que consome 

informações sobre determinado produto ou serviço, mas não oferece feedback através de 

palavras, mas sim de atitudes: se o usuário informa-se sobre a marca de celular X e Y e 

compra a Y motivado pelo que leu, sua resposta será a compra. Metodologicamente 

pode parecer difícil fazer o levantamento destas pessoas a nível quantitativo, porém, 

com a ajuda de ferramentas como o ConsumerBarometer, citada ainda na introdução 

desta dissertação, é possível ter uma estimativa comparável com os dados que 

buscaremos até a conclusão deste estudo. Mas não podemos deixar de mencionar que 

consideramos toda e qualquer atitude que seja influenciada e influencie comportamento 

de compra, prossumerização. Para melhor entendimento do que consideramos um 

comportamento de prossumidor, elaborou-se uma proposta de classificação em níveis de 

prossumerização (ver Tabela 1): 

Tabela 1 Proposta de classificação em níveis de prossumerização 

 

 CARACTERÍSTICA DEFINIÇÃO ENVOLVIMENTO 

NÃO-

CONSCIÊNTE 

Não está ciente da contribuição que 

faz devido ao fato de estar 

colaborando apenas com a 

alimentação de dados utilizados por 

algorítimos ao realizar qualquer 

digitação em ambientes online. 

Não colabora 

conscientemente 
Involuntário 

PARASITA 

Busca referências sobre qualidade, 

modelos, eficácia, etc. de produtos e 

serviços apenas quando pretende 

consumí-los mas nunca deixa seu 

feedback voluntáriamente (apenas 

alimenta a coleta de dados utilizada 

pelos algorítimos, mas sem intenção). 

Não colabora 

conscientemente 
Baixo envolvimento 

INDECISO 

Não pretende realizar nenhuma 

compra de imediato, mas mantêm-se 

informado através da leitura dos 

comentários sobre os seus produtos 

de interesse para ter argumentos 

suficientes quando optar pela compra 

– se decidir comprar -  e assim 

assegurar a melhor escolha possível. 

Não colabora 

conscientemente 
Baixo envolvimento 

PARTÍCIPE 

Possui as mesmas características do 

prossumidor indeciso, porém 

participa elaborando perguntas para 

construir sua opinião através das 

respostas que lhe são concedidas, 

para conhecer os detalhes que mais 

lhe interessam e também auxiliar os 

demais consumidores que possam ter 

as mesmas dúvidas. 

Colabora Médio envolvimento 
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PRÓ-ATIVO 

Já adquiriu o produto/serviço, possui 

contato direto (através da família, 

trabalho, amigos, etc.) ou possui 

expertise que lhe dão conhecimento 

suficiente para opinar sobre o 

assunto. Partilha suas opiniões 

online, mas preocupa-se em 

responder perguntas que venham 

após seu comentário: apenas opina 

uma vez. 

Colabora Médio envolvimento 

ENGAJADO 

Igualmente ao prossumidor pró-ativo, 

conhece o produto. Porém, está 

disposto a responder às réplicas aos 

seus comentários e defender suas 

impressões da melhor maneira 

possível, sejam elas conta ou a favor 

a marca em questão. É a personagem 

de maior envolimento neste cenário 

pois está disposto a dedicar seu 

tempo em persuadir os demais 

consumidores, respondendo suas 

dúvidas, esclarecendo mitos e demais 

questões. 

Colabora Alto envolvimento 

 

Devemos considerar também que um mesmo consumidor pode enquadrar-se em 

diversos destes níveis em ambientes diferentes ou quando se trata de outro produto: o 

consumidor que é leigo no que diz respeito à tecnologias pode ser parasita quando se 

trata de um produto desta natureza ao mesmo tempo que é engajado quando trata-se de 

um produto de beleza, área onde possui conhecimentos e podemos chamá-lo expert. 

Além disto, todos os níveis são também considerados inconscientes visto que, como já 

dito, apenas o fato de fazer uma busca ou conversar com amigos online já proporciona 

informações aos algoritmos. 

A fim de exemplificação, podemos conferir nas Figuras 5, 6 e 7 abaixo os níveis 

onde há de médio à alto envolvimento na prática (únicos passíveis de observação): 

 

Figura5Consumidor em nível INDECISO que busca um guia que o ajude na decisão de compra 
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(MOTTA; BATISTA, 2013) 
 

 
Figura6Consumidor em nível PRÓ-ATIVO que busca alertar consumidores antes de realizarem 

sua decisão de compra (MOTTA; BATISTA, 2013) 

 

Figura7Consumidor ENGAJADO que interage e mantém o discurso (MOTTA; BATISTA, 2013) 
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 Esta proposta de classificação apenas nos dá um panorama do ambiente de 

prossumerização mostrando os tipos de interação online geradas por este fenômeno. 

Devemos lembrar que trata-se de uma proposta inicial e que ainda precisará maior 

aprofundamento e o desenvolvimento de uma metodologia comprobatória em trabalhos 

futuros. 

 

 

3.4 GATEKEEPING E GATEWATCHING: RECONSIDERANDO CONCEITOS 

 

Em 1943 Lewin criou o termo gatekeeping para referir-se à seleção de comidas 

que seriam levadas à mesa: ao selecionar o alimento X, consequentemente excluía-se o 

alimento Y, ou seja, gatekeeping tratava-se de uma designação ao filtro que alguém 

realizava ao elaborar o cardápio. Foi em 1950 que White apropriou-se desta 

nomenclatura para referir-se a um evento na área da Comunicação. Desde então, 

gatekeeping ficou conhecido como um processo jornalístico utilizado por todas as 

mídias desta área referindo-se ao fato de selecionar dentro de uma grande quantidade de 

notícias aquelas de maior valor para publicação.  

 

“Gatekeeping na sua forma clássica foi um resultado do sistema de 

produção, distribuição e consumo das notícias que existia durante o 

apogeu da época da mídia de massa. As práticas de gatekeeping eram 

simplesmente uma necessidade prática: os jornais impressos e os 

noticiários na rádio e na televisão nunca poderiam oferecer mais que uma 

seleção redigida com muito aperto das notícias do dia; as avaliações de 

quais eram as matérias mais importantes para o conhecimento das 

audiências (isto é, quais eram as matérias que poderiam ser comprimidas 

para caber no espaço total disponível para conteúdo noticioso na 

publicação ou na transmissão pela rádio ou TV) tinham que ser feitas.” 

(BRUNS, 2011, p.121) 

 

 

 O trabalho dos gatekeepers é filtrar as notícias que chegam na redação, 

selecionando as de maior valor-notícia para serem veiculados nos devidos meios. White 

(1950) metaforiza o gatekeeper considerando-o um “porteiro” que a partir das 

informações que chegam ao seu “portão”, seleciona as notícias que possuem potencial 
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de publicação e consequentemente serão veiculadas e as que ficam retidas e param no 

processo (ver Figura 8). 

 

Figura8Processo de gatekeeping(MOTTA; BATISTA, 2013) 

 

A partir da definição de gatekeeping, estudiosos passaram a considerar a 

existência de uma nova teoria que definiria melhor o processo jornalístico nos moldes 

da era da informação, onde a influência da internet modificou as formas de veiculação e 

de recepção dos leitores. Esta nova teoria era chamada gatewatching que para Bruns 

(2003) surgiu devido os inúmeros esforços de produções online, reforçados com a 

popularização dos blogues e sites de publicações abertas. 

Graças à internet, todo usuário está apto a obter informações sobre aquilo que 

deseja a partir de poucos cliques. Além do acesso a informação, a internet também 

facilita a fiscalização, por parte dos usuários, a estes conteúdos visto que ao identificar 

um erro ou uma informação incompleta este usuário quase sempre poderá enviar um 

feedback ou até mesmo um comentário salientando estas falhas. Essa possibilidade de 

resposta – pública ou não; escrita ou não (através de “likes” ou ranqueamento) – 

empodera os usuários, dando a eles a função de avaliadores e endossadores dos 

conteúdos disponibilizados.  

São vários os autores que sugerem o fim da teoria de gatekeeping para o uso 

apenas da teoria de gatewatching, ou seja, o “porteiro” ao qual referimos anteriormente 

deixa de ter papel de funil e passa a ter função de guia, conforme defendem Bardoel e 
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Deuze (2001) (ver Figura 9). Esta teoria que defende que o processo jornalístico 

necessita de guias e não funis surgiu graças a grande quantidade de informação 

veiculada online devido a popularização da internet, sugerindo que devem haver guias 

que orientem sobre o conteúdo: sua veracidade e completude, por exemplo. Portanto, “o 

gatewatcher tem função legitimadora da informação, é um vigia que colabora na 

construção de opiniões àqueles que terão acesso a notícia” (MOTTA; BATISTA,2013).  

  

 

Figura 9: Processo de Gatewatching  (MOTTA; BATISTA, 2013) 

 

  

Bruns (2011) assegura inclusive que: 

 

“Estas atividades de gatewatching não são nada novas – os 

próprios jornalistas utilizam práticas semelhantes quando escolhem as 

matérias com valor como notícias daquelas fornecidas pelas agências 

noticiosas nacionais e internacionais, por exemplo – porém, ao fazer a 

transição de uns poucos jornalistas seletos com acesso privilegiado às 

fontes chaves para um esforço difundido com fontes múltiplas 

envolvendo uma multidão de usuários com interesses diversos, se pode 

tratar uma faixa muito mais ampla de temas, e se pode destacar um 

número muito maior de matérias com valor potencial como notícias.” 

(IDEM, p.124-125) 

 

 

Um exemplo de gatewatching é o projeto de webjornalismo participativo 
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chamado Slashdot8. Primo e Träsel (2006, p. 12) falam sobre o site afirmando que nele 

são publicadas em média 20 notícias por dia, escolhidas por diversos editores dentre 

inúmeras colaborações de internautas (servem como guias do que é importante ser lido 

– de acordo com critérios particulares), funcionando como um grande fórum onde as 

matérias possuem apenas um parágrafo resumindo notícias da web, com hiperlinks 

direcionando à matéria original. 

 

 

3.4.1. TEORIAS QUE SE COMPLEMENTAM 

 

 McQuail (1994) defende o fim da terminologia gatekeeper substituindo-a por 

gatewatcher, dizendo que: 

 

“The gatekeeping concept, despite its usefulness and its potential for 

dealing with many different situations, has a built-in limitation in its 

implication that news arrives in ready-made and unproblematic event-

story form at the ‘gates’ of the media, where it is either admitted or 

excluded. The gatekeeping framework is largely based on the assumption( 

…) that there is a given, finite, knowable reality of events in the ‘real 

world’, from which it is the task of the media to select according to 

appropriate criteria of representativeness or relevance.”9(IDEM, p. 214) 

 

  

É preciso ter cuidado ao adotarmos uma notícia como verdade absoluta. Como 

citamos em um trabalho anterior (MOTTA; BATISTA, 2013), o processo de filtro do 

gatekeeper pode ser influenciado por diversas razões de interesse político, social, 

econômico, etc. que dizem respeito ao veículo que deverá publicar tal notícia. Mas de 

                                                                   
8 www.slashdot.org 
9 Tradução livre: O conceito de gatekeeping, apesar da sua utilidade e de seu potencial para lidar com 
diversas situações, tem uma limitação embutida em detrimento de a notícia chegar já pronta e sem 
problematização nos 'portões' da mídia, onde ou é admitida ou excluída. A estrutura de gatekeeping é 
em grande parte baseada na suposição que é uma determinada, finita, realidade cognoscível de 
eventos no "mundo real", a partir do qual é a tarefa dos meios de comunicação selecionar de acordo 
com critérios adequados de representatividade ou relevância. 
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forma alguma isto acaba com o fato da internet ampliar os canais de comunicação, o que 

não significa que por haver uma imensa possibilidade de ambientes para publicação, 

que uma notícia vá ser publicada apenas para garantir seu espaço, e isto especialmente 

em sites noticiosos vinculados à grandes empresas editoriais. 

 Quando uma matéria é publicada em uma revista, seu público restringe-se 

apenas aqueles que terão acesso a ela: compradores, assinantes e poucos conhecidos 

destes. Mas, quando a mesma notícia é postada em um ambiente online, as 

possibilidades de leitores são inúmeras uma vez que esta informação está livre a quem 

quiser acessá-la. Castells (2002, p. 460) fala da globalização da comunicação através da 

internet a partir de um sistema com capacidade de inclusão e abrangência de toda e 

qualquer expressão cultural. No mesmo pensamento, Bardoel e Deuze também afirmam 

que: 

 

“com o aumento explosivo das informação em uma escala 

mundial, a necessidade de oferecer informações se tornou uma adição 

crucial às habilidades e tarefas do jornalismo [...]. Isto redefine o papel do 

jornalista como um papel de anotador ou de orientador, uma mudança do 

cão de guarda para o “cão guia”. (Bardoel; Deuze, 2001, p.94). 

 

  

Apesar da argumentação bem colocada dos autores em defender o termino do 

processo de gatewatcher, deve-se salientar que em face da diversidade de fontes e 

notícias tanto é importante selecionar alguns temas (gatekeeping) que possam ser de 

interesse do público, como é socialmente importante a difusão de alertas que devem 

receber atenção.  

 Sendo o processo de filtro excluído do processo, todos os jornais e revistas 

deveriam publicar toda e qualquer notícia indiscriminadamente, mesmo que apenas no 

ambiente online. Isso não acontece hoje e não deverá acontecer tão cedo, visto que cada 

veículo possui determinados interesses econômicos, sociais e culturais que necessitam 

de uma segmentação. Especialmente pelo fato de que nem todos querem saber de tudo, 

muito pelo contrário: o público dos conteúdos noticiosos está cada vez mais segmentado 

e isto não é algo novo que surgiu com a internet. Há muitos anos que jornais e revistas 

impressas segmentam seus conteúdos por categorização: esportes, política, economia, 
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etc. A internet proporciona sim a publicação descriteriosa de informações por quaisquer 

usuários. Mas os grandes meios não funcionam assim e se funcionassem, haveria uma 

grande possibilidade de se perder a integridade do jornalismo. Hoje já vemos muitos 

casos de notícias postadas por grandes veículos com erros drásticos em busca do “furo 

de reportagem” como foi o caso do incêndio da boate Kiss10 em Santa Maria/RS quando 

o portal de notícias G1 publicou a lista de jovens mortos sendo que se tratava, na 

verdade, da lista de jovens que haviam sido direcionados aos hospitais. Esse é um 

problema gravíssimo que a falta de filtro pode ocasionar. O gatekeeper tem como papel 

selecionar o valor-notícia para publicar ou não uma informação, mas este valor também 

passa pela análise de sua veracidade, o que a pressa trazida pela velocidade da internet 

pode acabar trazendo equívocos difíceis de justificar perante um público cada vez mais 

crítico e apto a expor seu desapontamento a todos que quiserem ver e ouvir. 

  

 

 

3.4.2 APLICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

 

Justificada a proposta de teorias distintas e complementares do gatekeeper e do 

gatewatcher, passamos a defender suas adaptações à publicidade. 

Busca-se cada vez mais o endosso das marcas através da publicidade boca a 

boca, gerada de forma gratuita pelos próprios usuários ou receptores de mensagens. 

Uma maneira de conseguir com sucesso essa propagação em massa pessoa para pessoa 

é o viral. O viral é quando uma campanha atinge um número suficiente de espectadores 

que passam a falar sobre ela causando um burburinho, seja na vida “real” ou online. 

Sugerimos (MOTTA; BATISTA, 2013) que o viral é um processo de gatekeeping, pois 

atrai a atenção do público à uma campanha específica: dentro de um universo de 
                                                                   
10 A boate Kiss pegou fogo em 27 de Janeiro de 2013 matando 246 jovens e foi noticiada 
mundialmente por grandes veículos nacionais e internacionais como a Rede Globo e a CNN. 
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publicidades disponíveis, uma se sobressaí graças ao valor de atenção recebido e 

redistribuído pelos espectadores que falam sobre ela. 

Gatekeeping é quando há uma força sinérgica aos esforços de divulgação de 

quem anuncia ou de experts11 que dão suas opiniões sobre determinado produto ou 

serviço, endossando a publicidade convencional e selecionando os melhores 

produtos/serviços (ver Figuras 10 e 11 abaixo). 

 

 

Figura 10: Recomendação de loja online pelo blog “Boca Rosa” 

 

 

Figura 11: Recomendação de hotel no site Férias Brasil 

                                                                   
11Utilizamos o termo para tratar de experts profissionais – que estudam determinado assunto – ou os 
autointitulados – no caso de blogueiros, profissionais liberais, etc. 
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Por outro lado, o gatewatcher pode ser definido, a partir da conceituação 

publicitária que estamos propondo, como o guia na decisão de compra. É responsável 

pelo processo de guia, onde o usuário está apto a responder através de feedbacks, 

“likes”, comentários, e ranqueamentos acerca e um produto/serviço. É sempre 

espontâneo, não parte de nenhum desígnio pré-determinado, exceto quando há intenção 

de alerta (malefícios do produto, engodo, etc.). O site ReclameAqui.com é um bom 

exemplo de ambiente online onde estão reunidos diversos gatewatchers, pois o site foi 

criado como uma forma extrajudicial do consumidor reclamar seus direitos, expondo as 

marcas ao público com informações cedidas pelos próprios usuários. Mas não é 

necessário nenhum ambiente específico para realizar reclamações. Hoje há centenas de 

fóruns abertos à quaisquer assuntos que sejam convenientes ao público onde o 

consumidor pode relatar suas experiências positivas e negativas. Nas figuras 12 e 13 é 

possível observar exemplos a partir do site ReclameAqui.com e do aplicativo turístico 

TripAdvisor, respectivamente. 

 

 

Figura 12: Alerta sobre problemas com a marca Qbex no site Reclame Aqui 
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Figura 13: Alerta sobre precariedades de um hotel no site TripAdvisor 
  

Mas também observamos o gatewatcher nos blogues, especializados ou não, que 

realizam resenhas de produtos, indicando as opções existentes no mercado e traçando 

um comparativo entre os mesmos. 

Os exemplos apresentados, sugerem que os termos gatekeeping e gatewatching 

possuem o mesmo significado no jornalismo e na publicidade. No jornalismo keeping 

significa o filtro/seleção de valor-notícia que indica quais informações são passíveis de 

veiculação em determinado veículo e, na publicidade, as marcas que possuem 

recomendação de compra para ajudar na escolha do consumidor. Já o watching, 

resumidamente, significa aglomeração de opções, levantamento de dados que tanto 

alertam sobre veracidade do conteúdo divulgado quanto direcionam as melhores opções 

(aos olhos do emissor), no meio jornalístico e no meio publicitário.  

Desta forma, tanto no jornalismo quanto na publicidade, vemos os dois 

processos ocorrendo concomitantemente e não separadamente, afinal, precisamos de 

filtros diretivos e guias que nos alertem e auxiliem na busca do que 



 

 

48 
 

queremos/precisamos entender sobre uma notícia ou produto/serviço. Especificamente 

na propaganda, “as propagandas interessantes, úteis ou com novidade são repassadas 

aos pares; e propagandas enganosas, decepcionantes e/ou produtos com problemas, 

geram alertas também repassados online” (MOTTA; BATISTA, 2013). 

E para esta dissertação especialmente, esta apropriação de termos jornalísticos à 

publicidade é de grande valia, visto que falamos de uma nova personagem do consumo 

– o prossumidor– que nada mais é do que um gatekeeper e um gatewatcher visto que, 

como já dito, este influencia opiniões através de endosso das marcas e também cria 

alertas quando afirma que um produto é ruim ou um serviço ineficiente. 

 Vivemos na era da informação onde o acesso à conteúdos específicos é 

inimaginável sem o auxílio de filtros do gatekeeper cujo papel segundo Shoesmaker 

(1991) apud Soroka (2012), reduz bilhões de mensagens em centenas, facilitando a 

possibilidade de encontrarmos os materiais que nos são relevantes. 

 Neste capítulo discutimos a teoria de diversos autores que sustentam a ideia do 

fim do gatekeeper para a hegemonia do gatewatcher. Entretanto, como afirmado 

anteriormente não seria possível imaginar um mundo sem filtros, sem a segmentação de 

conteúdos. A informação ainda estará online, mas a criação de sites especializados em 

notícias de um mesmo setor e os segmentos nos jornais e revistas não são um processo 

de guia do gatewatcher, mas sim de filtro do gatekeeping e não parece que estamos indo 

contra eles, muito pelo contrário, estamos cada vez mais segmentados ao ponto de até 

mesmo nas redes sociais podermos selecionar o tipo de conteúdo que queremos receber. 

 

 “Assumimos que o papel do gatekeepere do gatewatcher 

como prossumidors auxilia na decisão de compra dos demais 

consumidores, pois auxilia na escolha da melhor marca (quando o 

gatekeeper indica os benefícios da marca X sobre a marca Y através de 

seus depoimentos pessoais) e o gatewatcher, por sua vez, alerta sobre os 

perigos de dados produtos ou serviços em função de experiências ou 

notícias encontradas nos diversos meios de comunicação” (MOTTA; 

BATISTA, 2013). 

 

Desta forma, buscamos defender a cooperação entre duas teorias que juntas só 

têm a agregar aos nossos processos de escolha, seja jornalística, seja publicitária. 
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3.5 RITUAL PRÉ-COMPRA: UMA HIPÓTESE  

 

Já construímos a ideia de que o mundo online favoreceu o marketing boca a 

boca e ressaltamos o fato que os consumidores estão munidos de uma rede imensa de 

informações graças ao advento da internet. Portanto, anunciar que a empresa X é a mais 

barata já não é o suficiente para que as pessoas acreditem. Uma simples busca pela web 

pode derrubar um argumento construído por uma campanha publicitária milionária e 

denegrir a imagem de uma empresa em níveis proporcionais ao quão ofendidos sentem-

se os clientes. 

 Porém, mesmo os consumidores menos engajados em buscar referências sobre 

um produto ou serviço antes de decidir pela marca X ou pela marca Y acabam se 

deparando com a prossumerização involuntariamente. Hoje, praticamente todas as 

grandes lojas online oferecem a possibilidade de o cliente avaliar o produto comprado 

deixando comentários, atribuindo uma nota numérica ou através do ranqueamento por 

estrelas, por exemplo (ver Figura 14). 

 

Figura 14: Avaliação de um produto na loja virtual Kabum 
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 Hoyer e McInnis (2011, p. 174) falam em sua obra sobre o Comportamento do 

Consumidor, que “as avaliações online são elementos cada vez mais importantes nos 

primeiros estágios nos processos de tomada de decisões dos consumidores”. Consumir é 

considerado por muitos autores um processo ritualizado, no qual se leva em conta 

especialmente a atribuição de sentido do bem para vida do indivíduo que a adquire, 

como sustenta, por exemplo, McCracken (2003) quando reafirma a importância do 

consumo nas nossas vidas pela necessidade de valorização: 

 “(...) os indivíduos compram bens com fim de tomar posse de uma pequena 

parte concreta do estilo de vida ao qual aspiram. Essas pontes servem como 

provas da existência desse estilo de vida, e mesmo como provas da 

capacidade do indivíduo de reivindicá-lo, o ato de consumo materializa o 

caráter simbólico de reivindicação de status e eqüidade social.” (McCraken, 

2003, p. 142) 

 

 Temos então, que o comportamento de compra, como estudado por alguns 

pesquisadores da área de consumo, toma ares de ritual. Assim, partindo da linha  de 

raciocínio de TRINDADE e PEREZ (2013) que discorrem em seu estudo sobre a 

construção do uso da nomenclatura “rituais de consumo” a partir de sua origem nos 

“rituais de passagem”, busca-se uma nova forma de olhar esta prática. 

Sobre ritos de passagem, os autores ponderam que 

“ainda que estas reflexões favoreçam a definição de ritual no universo das 

sociedades exóticas ou tribais, onde o componente mágico-religioso é 

articulador dos sentidos nessas culturas, esta contribuição já traz aspectos 

importantes como a ideia de dramatização, sequencialidade e regularidade 

ou repetição para a compreensão dos rituais.” (TRINDADE e PEREZ, 

2013, no prelo) 

 

Partimos do mesmo pressuposto, estabelecendo que o processo de ritualização 

no consumo diz respeito às ações que se repetem a partir de determinada sequência 

(variável ou não) e contida de certa dramatização tendo em vista que é um hábito/rotina 

exposta aos pares na vida cotidiana ou até mesmo ao grande público através do 

storytelling virtual. Trindade e Perez (2013, p. 123) afirmam ainda que “por meio da 

repetição e da formalidade elaboradas e determinadas pelos grupos sociais, os rituais 
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demonstram a ordem e a promessa de perpetuação destes mesmos grupos”. Sobre 

grupos falaremos mais à frente no capítulo sobre o consumo, onde sua importância será 

descrita a partir de breve passagem sobre a importância dos estudos de identidade na 

construção do self e o valor do sentimento de pertencimento. 

A urgência de estudos mais profundos sobre os rituais de consumo em seus 

diversos níveis, foi destacada por Perez (2013) durante a abertura do IV Pró-Pesq PP, 

sediado na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, o que 

motivou o desenvolvimento de uma hipótese de ritual que especificasse o momento pré-

compra, ainda inexistente na bibliográfica brasileira.  

Já existem estudos sobre o momento em que o consumidor despende um valor e 

então adquire um bem, agora, partiremos para a busca da delimitação do processo que 

acontece antes disso: no percurso de escolha. Este caminho está cada vez mais 

complexo devido a quantidade de pessoas envolvidas, pois o que antes dependia apenas 

dos nossos círculos sociais, hoje encontra-se em rede. 

 Vanzelotti e Cardoso (2012) construíram um quadro (ver Figura 15), compilando 

o procedimento de consumo descrito por estudiosos da área. Conforme é possível 

observar, em todos autores abordados está presente o momento de análise no período 

pré-compra. 

 

Figura 15: Comparativo de autores sobre períodos do consumo, adaptado de Vanzelotti e 
Cardoso (2012) 
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 Com a internet, este período de busca de informações é cada vez mais facilitado 

graças às redes que se formam em prol de reunir informações sobre determinados 

produtos e serviços em um local comum, como é o caso do site Tudo Celular 

(www.tudocelular.com) que reúne informações como preço, tecnologias, sistemas, e 

demais características e então, gera comparativos entre celulares de diversas marcas e 

modelos. Além disso também disponibiliza espaço para discussão entre os internautas 

que já consumiram o produto ou estão no processo de escolha. 

 Ao falarmos sobre o fenômeno da prossumerização, é imprescindível abordar a 

temática do consumo onde a personagem do prossumidor está inserida e por isso a 

necessidade de iniciar esta construção do percurso pré-compra. 

 Conforme o Quadro 1, observamos que o processo pré-compra inicia-se na 

detecção do desejo/necessidade de adquirir um bem ou serviço, conforme diversos 

autores endossam, como vimos anteriormente. A partir do segundo passo, inicia-se a 

construção hipotética, estabelecida através da observação pessoal dos pesquisadores aos 

hábitos de seus pares e aos demais usuários de redes sociais e ainda em sites onde é 

possível analisar o fenômeno da prossumerização. 

Fase do Processo HIPÓTESE DE RITUAL DE PRÉ-COMPRA 

1º Identificação do desejo/necessidade. 

2º Busca de referências a partir de seu conhecimento prévio. 

3º Busca de referências online: 

 
a) comparação de interesses individuais de valor palpável à 

sua realidade; 

 b) observação das avaliações postadas pelos prossumidores; 

 c) atribuição do valor pessoal ideológico; 

 
d) avaliação pessoal dos ponderamentos disponíveis em sites 

de sua confiança. 

3º Ponderação off-line (individual). 

4º Ponderação com os pares. 

5º Decisão: comprar x não comprar. 

Quadro1 Hipótese de ritual pré-compra 
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 Após o reconhecimento do desejo/necessidade de compra e a busca interna por 

informações, inicia-se então o processo de busca online. Este processo está dividido em: 

 comparação de interesses individuais de valor palpável à sua realidade (se o 

indivíduo está mais preocupado com a economia através do preço baixo, com o 

status agregado ao preço alto, com a qualidade em contraponto ao preço justo...); 

 observação das avaliações postadas pelos prossumidores (avaliações por nota, 

ranqueamento por estrelas...); 

 atribuição do valor pessoal ideológico (decisão sobre representação da marca, 

design, efetividade...) 

 avaliação pessoal dos ponderamentos disponíveis em sites de sua confiança. 

 

 Feita esta busca de referencial na web a fim de comparar suas condições 

pessoais conscientes e cognitivas a partir da opinião do desconhecido, passa-se então 

para o processo de considerações offline do indivíduo com ele mesmo, onde a partir das 

informações cedidas online, o indivíduo passa por um processo interno de pesagem 

sobre quais são as características – qualidades, valores e necessidades – que são 

indispensáveis para ele no objeto ou serviço em questão. Estas considerações podem 

hierarquizar ou eliminar atributos de forma a facilitar o processo de decisão. 

 

Com seus argumentos pessoais construídos, ele passa então a buscar referências 

de opiniões nos seus pares que, até então, ele não tinha argumentos suficientes para 

construir suas ideias a favor ou contra e, como Sernovitz (2012) afirma, as pessoas não 

se sentem confortáveis em passar uma impressão de desentendimento e/ou falta de 

conteúdo para justificarem suas opiniões. Por isto, acredita-se que o processo com os 

pares seja sucessor ou coordenador do processo individual. 

  

Por fim, após um grande esforço (mesmo que inconsciente), feitas as 

ponderações possíveis, chega-se a hora da tomada de decisão: comprar ou não comprar. 

 Ao percebermos a proporção que este esquema – que caminha para chamar-se 

definitivamente de ritual – do período pré-compra adquire, deve ser ainda mais 

salientado que a facilidade ao acesso às opiniões pessoais divulgadas pelo consumidor 

que compartilha sua experiência online e que está sendo buscado e acreditado, pode 
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definir quais aspectos serão considerados na formação do leque de opções deste novo 

consumidor. 

 Devemos lembrar que prossumerização não é uma prática nova, nem mesmo 

ocasionada graças ao advento da internet. Antes mesmo do surgimento da World Wide 

Web, já existiam prossumidores engajados em influenciar as pessoas de seus círculos 

sociais a comprar ou não determinado produto/serviço. É inegável o alcance que a rede 

proporcionou a estes críticos amadores (ou não), especialmente pelas ferramentas já 

citadas como as de avaliação nos sites das lojas virtuais, mas também, em fóruns e sites 

especializados em instruir consumidores acerca dos benefícios e desvantagens de 

produtos e serviços. Desta forma, podemos considerar que a prossumerização expandiu-

se nos seus dois extremos: se por um lado as oportunidades para divulgar a opinião 

aumentaram consideravelmente, por outro o interesse e valor atribuído à opinião dos 

outros ampliou esses “outros” para muito além dos círculos tradicionais, incluindo, 

como dito acima, até não humanos como por exemplo os sistemas computadorizados 

que reconhecem os usuários somente de acordo com seus comportamentos.  

 

 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia da pesquisa é, resumidamente, um processo realizado pelo 

pesquisador a fim de estabelecer estratégias de estruturação da investigação que buscará 

responder os problemas da pesquisa. Trata-se do ajustamento entre teoria, métodos ao 

alcance do pesquisador  e objeto de pesquisa decorrentes da problemática escolhida e 

definida por este e, nas vias de conclusão, dos resultados esperados da investigação 

(Lopes, 2003). Porém, a metodologia de uma pesquisa quando desenvolvida através de 

ferramentas e ambientes online precisa de atenção especial devido sua efemeridade. Um 

site que hoje é o principal ambiente online aos olhos dos pesquisadores, pode sair do ar 

ou perder usuários da noite para o dia sem maiores explicações ou aviso prévio. 
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 Por esta razão, estudar esta mídia implica em levar em conta a fala de Santos 

(1989), quando salienta a diversidade de estilos e formas adotados pela ciência pós-

moderna: 

“A transgressão metodológica repercute-se nos estilos e gêneros literários 

que presidem à escrita científica. A ciência pós-moderna não segue um 

estilo unidimensional, facilmente identificável; o seu estilo é uma 

configuração de estilos construída segundo o critério e a imaginação 

pessoal do cientista. A tolerância discursiva é o outro lado da pluralidade 

metodológica. Na fase de transição em que nos encontramos são já 

visíveis fortes sinais deste processo de fusão de estilos, de 

interpenetrações entre cânones de escrita.” (IDEM, p.79) 

 

Propôs-se estudar  o fenômeno da prossumerização, uma área que ainda não 

possui quantidade relevante de material científico abordando especificamente o 

prossumidor (ao contrário do fenômeno) em seus moldes atuais. Desta forma esta 

dissertação classifica-se como pesquisa exploratória onde foi necessário desvendar esta 

personagem em profundidade para que fosse possível construir as definições acerca de 

quem é, quais suas pertinências, os efeitos gerados por eles e a construção de sua 

classificação em níveis. 

Não podemos esquecer, entretanto, o fato de as origens do termo prossumidor já 

terem passado por diversas mudanças desde sua concepção. Como discorre Bourdieu 

(1999) em sua obra O Ofício do Sociólogo, não devemos enclausurar-nos em um 

determinismo do conhecimento. É necessário manter uma vigilância – vigilância 

epistemológica, segundo o autor – a cerca de nossos objetos de pesquisa a fim de não 

perdermos os fatos e as mudanças pelo qual este passará com os anos. O mesmo afirma 

Bauman (1994) em Modernidade e Ambivalência ao afirmar que não se deve tratar a 

ciência como verdade única, permanente e transhistóricas, afinal, assim como evolui a 

tecnologia e ampliam-se as ferramentas, evoluem os seres pensantes e suas formas de 

enxergar a realidade, avaliar e reavaliar as teorias pré-determinadas. Por esta razão, ao 

estudar um fenômeno social que modifica hábitos centenários de consumo é necessária 

uma profunda observação de seus atores, seus hábitos e as mudanças pelas quais 

passaram ao longo de sua jornada. Bauer e Gakell (2002) afirmam que: 

 
“Uma cobertura adequada dos acontecimentos sociais exige muitos 

métodos e dados: um pluralismo metodológico se origina como uma 
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necessidade metodológica. A investigação da ação empírica exige a) a 

observação sistemática dos acontecimentos; inferir os sentidos desses 

acontecimentos das (auto-)observações dos atores e dos espectadores 

exige b) técnicas de entrevista; e a interpretação dos vestígios materiais 

que foram deixados pelos autores e espectadores exige c) uma análise 

sistemática.” (IDEM, p. 18) 
 

 

Por esta razão, foram realizadas coletas de dados através da observação não-

participante que passaram por análises e processos de comprovação através de 

entrevistas em profundidade, onde foi possível interagir com os sujeitos denominados 

prossumidores para que estes justifiquem suas atitudes e motivações de atitude. 

Optou-se nesta pesquisa pelo estudo de marcas de celulares (produtos de alto 

envolvimento) e de hotéis turísticos (serviço de alto envolvimento), como complemento 

do levantamento bibliográfico, tendo em vista a grande disponibilidade das atividades 

de prossumerização geradas em função do destaque que estes produtos e serviços têm 

na sociedade hoje, informações estas que estão – em sua maioria - publicadas com livre 

acesso na Internet. Substituímos as entrevistas com experts, propostas até o exame de 

qualificação desta dissertação, por entrevistas em profundidade, semi-estruturada e não-

diretiva com os respondentes do questionário aplicado previamente, selecionando-os a 

partir de suas respostas conforme descrito mais a frente, completando assim os 

requisitos para uma pesquisa exploratória. Optou-se pela entrevista não-diretiva pois, 

“no processo de investigação, o objetivo da entrevista não-diretiva consiste em captar as 

identificações através da fala dos indivíduos, mediante a superação das censuras que 

nelas se manifestam” (THIOLLENT , 1980, p.89). Além disto, 

“a informação conseguida pela entrevista não-diretiva é considerada como 

correspondente a níveis mais profundos, isto porque parece existir uma 

relação entre o grau de liberdade deixado ao entrevistado e o nível de 

profundidade das informações que ele pode fornecer. A liberdade deixada 

ao entrevistado (sendo a não-diretividade todavia relativa) facilita a 

produção de informações sintomáticas que correriam o risco de serem 

censuradas num outro tipo de entrevista.” (THIOLLENT , 1980, p.193) 

 

Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o prossumidor, a fim de 

estabelecer teoricamente suas atribuições. A partir disso, buscamos informações no 

ambiente online sobre os prossumidores partindo pela a análise do conteúdo por eles 
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gerados. O ambiente online foi preferido neste caso devido à acumulação de 

informações que podemos obter em um mesmo local. Lopes (2009) afirma que: 

(...) podemos pensar que talvez nunca tenhamos acompanhado tamanho 

fluxo de conteúdos que perpassam pelas diversas mídias e, reinventando-

se a partir de cada uma delas, se tornem um produto passível de transito 

em todas elas como observamos nesse momento da contemporaneidade. 

Amplia-se, desse modo, a fluidez e a possibilidade de caminhos de 

múltiplas direções (LOPES et al 2009, pg.403) 

 

 Também foi feito o levantamento dos principais canais de comunicação entre os 

prossumidores e os demais consumidores que buscam informações sobre os produtos ou 

serviços foco desta pesquisa (smartphones e hotéis turísticos) e analisamos quais são as 

diferenças encontradas nos diferentes canais.  

 

 

4.1. DA ESCOLHA DO PRODUTO A SER OBSERVADO 

 

A escolha de smartphones deu-se pela procura de um produto que demandasse, 

de forma generalizada, tempo e pesquisa para a decisão final de compra. Por ser um 

produto de valor financeiro relativamente alto e um equipamento que faz parte da rotina 

diária – pessoal e profissional – exige um grau de esforço interessante e relevante para 

os objetivos desta pesquisa.  

Foram escolhidas três marcas de renome no ramo de telefonia celular (sendo 

duas delas – Apple e Samsung - não exclusivamente de celulares): Apple, Nokia e 

Samsung. A escolha destas marcas foi feita a partir de breve análise de conteúdo 

oriundo da prossumerização em redes sociais (Facebook e ReclameAqui.com) e sites 

especializados em telefonia móvel (TudoCelular.com e MaisCelular.com.br). 

A marca de eletrônicos Samsung é uma das mais criticadas no site 

ReclameAqui.com (ver Figura 16). Porém, conforme a figura abaixo, podemos perceber 

que apesar do alto número de reclamações, o nível de retorno que a empresa dá aos seus 
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clientes é de 100%, e a percentagem de resolução dos problemas é o mais alto entre as 

marcas comparadas, ocasionando o melhor índice de aceitação para próximas 

negociações. 

 

Figura 16: Comparação entre principais marcas de telefonia no Brasil 

Observa-se nestas atividades a Apple como uma marca de desejo, que concorre 

diretamente com a Samsung quando se trata de seus celulares top de linha: o IPhone 5s 

e o Galaxy S5, respectivamente. Por isso, ao acessar os locais de prossumerização 

supracitados, há grande debate sobre desempenho, qualidade de fabricação e demais 

características de ambas marcas. Podemos conferir o fenômeno da prossumerização em 

diversos sites. Dois sites de grande relevância são o TechTudo e o site da rede Walmart, 

onde podemos conferir abaixo as argumentações dos usuários do IPhone e do Samsung 

Galaxy: 

 

Figura 17: Comentários favoráveis ao IPhone no site da Walmart 
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Figura 18: Comentários favoráveis ao Samsung Galaxy no site da Walmart 
 

 

Figura 19: Comentário ponderado com preferência ao Galaxy no site TechTudo 
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Figura 20: Comentário sem preferências explícitas no site TechTudo 

 Infelizmente para a Samsung, seus demais produtos (não levando em conta seus 

modelos Galaxy de maior tecnologia, onde há menor rejeição disponível online), 

possuem qualidade inferior e uma lista enorme (mais que o dobro que a Nokia e a 

Motorola e dez vezes mais que a Apple) de reclamações no site ReclameAqui.com 

como visto na Figura 16. Portanto, consideramos a Apple como marca de maior apreço 

de seus consumidores, a Samsung a marca com mais reclamações e a Nokia como 

intermediária, por sua alta relevância de mercado, mas nível médio de reclamações 

segundo o site ReclameAqui.com. 

 

 

4.2. DA ESCOLHA DO SERVIÇO A SER OBSERVADO 

 

Um dos ambientes onde a prossumerização online ganhou notoriedade nos 

últimos anos e vem destacando-se devida brusca mudança na forma de consumir foi o 

ramo da hotelaria. Antes da internet, a busca por hotéis era feita basicamente através de 

recomendações de amigos, publicidade convencional e busca pela lista telefônica. Esta, 

portanto, é a razão de escolha de hotéis turísticos como boa referência de 
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prossumerização online. 

 O surgimento da internet tornou possível o conhecimento de hotéis através dos 

websites, o que continua ocorrendo até hoje, porém com o auxílio de uma série de 

“acessórios”. Estes acessórios são, na verdade, ferramentas que filtram informações 

para facilitar a busca dos consumidores: existem filtros de preço, de objetivo da 

hospedagem, localização, etc. Estes filtros encontram-se em diversos sites e aplicativos 

de turismo como, por exemplo, o Decolar.com, TripAdvisor e Foursquare cujas 

características estão descritas a seguir pois serão os ambientes de prossumerização 

observados neste trabalho. 

 Para realizar esta observação, foi necessário selecionar um ponto de partida: 

escolher duas cidades para realizar a busca por hotéis nos ambientes online pertinentes. 

Estas cidades foram escolhidas com embasamento em uma pesquisa disponibilizada 

pela Embratur em 2012 (último censo disponível) que aponta os destinos mais desejados 

pelos brasileiros: 

1º) Fernando de Noronha 13,3% 

2º) Fortaleza 10,9% 

3º) Rio de Janeiro 10,7% 

4º) Salvador 7% 

5º) Natal 5,4% 

6º) Gramado 4,2% 

 

e as cidades, as mais visitadas12 efetivamente: 

 

2º) Rio de Janeiro 3,6% 

3º) Salvador 2,2% 

4º) Fortaleza 2,1% 

18º) Gramado 0,6% 

 Por esta razão, decidiu-se utilizar como objeto de análise a cidade o Rio de 

Janeiro/RJ (capital) e Gramado/RS (interior) como cidades mais relevantes 

turisticamente, levando em conta uma cidade capital e uma que encontra-se no interior. 

                                                                   
12 Levando-se em conta apenas cidades que encontram-se também na lista de 6 mais visitadas. 



 

 

62 
 

Assim será possível analisar semelhanças e dissidências em cidades pequenas e grandes, 

bem como atrativos turísticos: praia x campo; inverno x verão; carnaval x sossego; 

público jovem x público adulto/senil, respectivamente. 

 Antes da decisão final pelas duas cidades supracitadas, foi feita também uma 

breve análise dos dados disponíveis nos ambientes de prossumerização (site 

Decolar.com e os aplicativos TripAdvisor e Foursquare) a fim de conferir se haviam 

quantidades suficientes e interessantes de dados para análise. Assegurado isto, definiu-

se Gramado/RS e Rio de Janeiro/RJ como as cidades a serem observadas ao longo desta 

pesquisa. 

 A nível de esclarecimento, julgou-se necessário descrever alguns dados 

geodemográficos relevantes para comparação: 

 

Tabela 2: Comparativo de cidades com dados IBGE 2008 
 

 
População 

do Estado 

População 

da Cidade 

Motor 

Financeiro 
Área Bioma 

Rio de 

Janeiro 
15.989.929 6.320.446 Serviços 1.200,278km² 

Mata Atlântica 

(Litoral) 

Gramado 10.693.929 32.273 Serviços 237,827km² 
Mata Atlântica 

(Serra) 

 

 Percebe-se que em ambas as cidades o setor de serviços é predominante, o que é 

normal em locais turísticos visto que hotéis, lojas e restaurantes enquadram-se nesta 

seção. Esta, porém, é a única semelhança que podemos citar grosso modo entre as duas 

cidades já que o turismo de ambas tem objetivos antagônicos, como já descrito 

anteriormente. 

 Como forma de observarmos a prossumerização, iniciamos a análise buscando a 

opção “hotel” nos três ambientes já citados (TripAdvisor, Foursquare e Decolar.com) e 

selecionamos as cidades de Gramado e Rio de Janeiro, em momentos distintos,  a fim de 

perceber a quantidade de opiniões e como estas opiniões aumentam/diminuem a 

relevância do hotel na busca. 
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4.2.1. OS AMBIENTES 

 

Conforme citados anteriormente, os ambientes observados nesta dissertação 

foram: os aplicativos Foursquare, TripAdvisor e o site Decolar.com. A escolha destes 

ambientes foi feita a partir da sua relevância pela quantidade de usuários e comentários 

disponíveis. 

Abaixo detalharemos as características individuais destes ambientes. 

Foursquare: No aplicativo/site do Foursquare, os locais buscados aparecem por 

ordem de avaliações positivas (julgadas por notas de 0 à 10). Porém, quando seus 

amigos (pessoas que estão adicionadas a sua conta do Foursquare) já estiveram em 

locais referentes à busca, estes são mostrados através da foto de perfil deste usuário e a 

frase “(nome do usuário) esteve aqui”. Por exemplo (ver figuras 21 e 22): 

 

 

Figura 21: Página do aplicativo Foursquare na busca de hotéis em Gramado 
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Figura 22 Página do aplicativo Foursquare na busca de hotéis no Rio de Janeiro 

  

No aplicativo, as notas, comentários e fotos são feitas pelos utilizadores e não 

pela empresa, o que torna as informações bastante pessoais e de acordo com a 

perspectiva de importância das características para cada indivíduo. 

 As buscas podem ser filtradas em: “Mais Relevante”, “Distância”, “Preço”, 

“Aberto agora”, “Características” (cada segmento possui suas variáveis. Por exemplo, 

em caso de restaurantes, existem opções como: mesas externas, recém inaugurado, etc.), 

“Salvo” (lugares que o usuário já curtiu ou salvou) e “Mais Opções” (ambiente casual, 

romântico, com música, etc). 

 Ao contrário dos 2 outros ambientes, a página inicial do Foursquare (tanto na 

página da web como através do aplicativo em tablets e smartphones), sugere lugares 

através da geolocalização e horário. Por exemplo, se o usuário abre o aplicativo ao 

meio-dia em Copacabana (Rio de Janeiro), na página de entrada estarão dicas de 

restaurantes para almoço neste mesmo bairro. 

 Outra característica única do Foursquare é o ganho de achievements: conforme o 

usuário deixa dicas nos locais que frequenta, ele destrava “medalhas” de experiência, o 

que estimula o comportamento de prossumerização de alguns indivíduos motivados pelo 

reconhecimento e recompensa. 

 TripAdvisor: O aplicativo tem um objetivo mais específico para o turismo do 

que o Foursquare, pois nele já é possível fazer a reserva do hotel escolhido e a busca de 
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destes possui refinamento pensado por categorias mais específicas: “Todos os Hoteis”, 

“Custo-benefício”, “Família”, “Na praia”, “Negócios”, “Luxo”, “Romântico”. Diferente 

do Foursquare também, é a ordem de exibição dos hotéis. Ao realizar a busca de hotéis 

por cidade e data, o aplicativo exibe a lista por ordem de ranqueamento (avaliação dos 

usuários), mas é possível escolher o ordenamento também por “Maior preço”, “Menor 

preço” e “Distância”. 

 O ranqueamento também é influenciado pelos amigos (se a conta do usuário 

estiver vinculada a sua conta de Facebook) que já avaliaram o local, e o aplicativo 

mostra até mesmo se amigos dos seus amigos já o fizeram, conforme é possível ver nas 

Figuras 23 e 24, abaixo: 

 

Figura 23 Página do aplicativo TripAdvisor na busca de hotéis em Gramado 
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Figura 24 Página do aplicativo TripAdvisor na busca de hotéis no Rio de Janeiro 

 

Decolar.com: O site Decolar.com, diferentemente dos aplicativos, é desenvolvido pela 

própria empresa, ou seja,  possui informações cedidas pelos próprios hotéis. O que o 

torna um ambiente de prossumerização é a possibilidade dos usuários do site avaliarem 

estes hotéis com suas opiniões particulares. 

 O Decolar.com ordena os hotéis por: “Mais escolhidos” (opção padrão), 

“Estrelas: maior ao menor”, “Estrelas: menor ao maior”, “Preço: maior ao menor”, 

“Preço: menor ao maior” e “Melhor pontuação”. 

 Há uma nota média exposta na página do hotel selecionado junto a um 

comentário. Todos os comentários sobre o hotel só podem ser acessados quando o 

usuário clica em “Ver todos os comentários” (ver Figura 25) ou em “x comentários” na 

página principal da busca por hotéis (ver Figura 26), que o direciona a uma página com 

os comentários e os gráficos de avaliação (ver Figura 27): 
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Figura 25 Página do hotel selecionado no Decolar.com 
 

 
Figura 26 Página de busca por hotéis no Decolar.com 

 
 

 
Figura 27 Página de estatísticas e comentários sobre o hotel no Decolar.com 
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 No Decolar.com é possível contrapor o texto divulgado pelo hotel com os 

comentários desenvolvidos pelos usuários, para depois fazer a reserva da hospedagem, 

caso queira, pelo próprio site. 

Na observação, percebeu-se que as características mais citadas de Gramado são: 

o café da manhã, a localização e o ambiente acolhedor do hotel; enquanto as do Rio de 

Janeiro são: infraestrutura dos hotéis, as paisagens e a noite carioca.  

 Os aplicativos Foursquare e TripAdvisor se mostraram ótimas opções para 

opiniões curtas e rápidas, enquanto o Decolar.com se sobressai com opiniões detalhadas, 

gráficos e ícones coloridos representando opiniões negativas e positivas acerca dos 

hotéis selecionados. 

 Também foi possível perceber que, os hotéis com maior relevância 

(normalmente os mais visitados), são os que aparecem primeiro e são os melhores/mais 

avaliados, nos fazendo crer, mais uma vez, que o efeito de prossumerização exerce 

papel cada vez mais relevante na decisão de compra dos consumidores da atualidade. 

 

 

 

 

4.2.1.2 SELEÇÃO DOS HOTÉIS A SEREM OBSERVADOS 

 

 

A primeira fase da coleta de dados para a escolha dos hotéis a serem observados 

nesta dissertação, foi realizada no dia 11 de Julho de 2014 a partir do produto de 

experiência analisado: os hotéis. Foi realizada a seleção dos hotéis de maior relevância 

acadêmica em cada ferramenta considerada. 

O site Decolar.com contava com 95 hotéis cadastrados na cidade de Gramado. 

Observou-se os hotéis a partir da opção “mais procurados” a fim de listar por ordem de 

relevância de busca quais eram os hotéis que estavam no topo e ao final da lista. 

Considerou-se os 3 hotéis mais procurados e os 3 hotéis menos procurados, sendo que 

os últimos 7 hotéis da lista não haviam sido avaliados. Logo, dos 95 hotéis cadastrados, 
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apenas 88 possuíam avaliações até o dia da observação. 

A figura abaixo demonstra dados extras dos 6 hotéis avaliados como: a 

pontuação do hotel (considerando os valores de 1º à 88º), a nota média atribuída pelos 

usuários do site13, a percentagem média de recomendação, também através das 

considerações dos usuários, e o número de comentários textuais. 

A considerar: a melhor pontuação foi nota 9.4 e a pior 7.3. O melhor índice de 

recomendação foi 96% e o pior 75%. 

 

Tabela 3: Tabela dos hotéis mais e menos procurados pelos usuários do 

Decolar.com na cidade de Gramado 

Hotel Coloca

ção 

Nota Recomendação Comentários 

3
 m

ai
s 

p
ro

cu
ra

d
o

s Bavarian Sport Hotel 15º 8.6 88% 435 

Natur Hotel 23º 8.4 86% 19 

Serrano Resort 16º 8.6 88% 67 

3
 m

en
o

s 

p
ro

cu
ra

d
o

s Master Premium Gramado 87º 8.2 84% 65 

Pequeno Bosque Hotel 88º 7.8 80% 25 

Hotel Pousada Querência 86º 8.4 86% 41 

 

Usou-se a mesma metodologia para a cidade do Rio de Janeiro que possuía na 

data 542 hotéis cadastrados, sendo 141 não avaliados. Logo, 401 hotéis possuíam algum 

tipo de avaliação.  

Apesar do hotel Mont Blanc Apart Hotel Duque de Caxias e do Vidigalbergue 

Rio Hostel serem os últimos procurados da lista, ainda haviam 2 hotéis pior qualificados 

que estes. 

A considerar: a melhor pontuação foi nota 9.9 e a pior 4.7. O melhor índice de 

recomendação foi 100% e o pior 49%. 

                                                                   
13 O site Decolar.com conta com comentários e classificações migradas do aplicativo TripAdvisor, logo, 
estes dados se cruzarão na análise da ferramenta supracitada. 
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Tabela 4: Tabela dos hotéis mais e menos procurados pelos usuários do 

Decolar.com na cidade do Rio de Janeiro 

Hotel Colocação Nota Recomendação Comentários 

3
 m

ai
s 

p
ro

cu
ra

d
o

s Next Barra Prime 86º 7.6 78% 49 

Hotel Atlântico Rio 99º 7.5 77% 21 

Praia Ipanema Hotel 96º 7.5 77% 143 

3
 m

en
o

s 

p
ro

cu
ra

d
o

s 

Vidigalbergue Rio Hostel 395º 7.7 79% 24 

Mont Blanc Apart Hotel 

Duque de Caxias 

399º 6.9 71% 16 

Caipihostel 398º 7.1 73% 25 

 

Mesmo com o fato de a colocação dos hotéis mais procurados não serem 

exatamente boas, devemos levar em conta os fatores como preço, categoria, localização 

e benefícios. Observou-se que os hotéis de melhor pontuação são comumente os de 

maior valor da categoria, mais luxuosos ou com alguma forma de benefício extra que os 

demais não possuem: internet grátis, estacionamento, proximidade a metrôs, pontos de 

ônibus ou acesso fácil às diversas áreas da cidade, etc. 

Apesar disto, foi possível observar que as notas dos hotéis mais procurados se 

mantém em uma média interessante – não baixa dos 71% no Rio de Janeiro e dos 80% 

em Gramado, garantindo uma qualificação no mínimo razoável pelos usuários. 

A mesma metodologia também foi utilizada para observar o site do aplicativo 

TripAdvisor com o mesmo critério para a escolha dos 6 hotéis a passarem pela 

observação dos comentários: a ordem de escolha pelos usuários. Entretanto, a 

classificação do TripAdvisor conta apenas com as categorias “amigos primeiro”, 

“preço”, “ranking” e “distância”. Optou-se pela opção “ranking”, que desconsidera a 

questão de maior quantidade de escolhas realizadas pelo usuário, utilizando-se apenas 

do fator qualitativo dado a partir da média de notas atribuídas ao hotel. 

O site TripAdvisor contava com a avaliação de 34 hotéis em Gramado, sendo 2 

deles classificados na categoria “motel”, por isso desconsiderados pela natureza 

diferenciada de serviço.  
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Tabela 5: Tabela dos hotéis melhor e pior avaliados pelos usuários do TripAdvisor 

na cidade de Gramado 

Hotel Fotos Recomendação Comentários 

3
 m

el
h

o
r 

av
al

id
ad

o
s Hotel RittaHoppner 263 98% 478 

Hotel Estalagem St. Hubertus 77 100% 207 

Modavie Boutique Hotel 35 95% 117 

3
 p

io
r 

av
al

ia
d

o
s Hotel San Francisco 7 60% 49 

Hotel Provence Granado Tissiani 17 53% 39 

Clinipel Hotel 16 56% 60 

 

 Mesma metodologia utilizada para os hotéis do Rio de Janeiro, sendo 210 hotéis 

cadastrados na cidade do Rio de Janeiro no TripAdvisor, sendo 8 deles sem avaliações e 

1 classificado como “motel”, que ficam fora da análise. 

 

Tabela 6: Tabela dos hotéis melhor e pior avaliados pelos usuários do TripAdvisor 

na cidade do Rio de Janeiro 

Hotel Fotos Recomendação Comentários 

3
 m

ai
s 

p
ro

cu
ra

d
o

s Miramar Hotel byWindson 263 98% 478 

Belmond Copacabana Palace 77 100% 207 

Windsor Atlantica Hotel 35 95% 117 

3
 m

en
o

s 

p
ro

cu
ra

d
o

s Marbella Barra Hotel 7 60% 49 

Ipanema WaveHostel 17 53% 39 

Center Hotel 16 56% 60 

O aplicativo TripAdvisor é uma ferramenta popular entre o público mais jovem, 

normalmente que utilizam smartphones e tablets com mais frequência que a chamada 

geração X14. O fato do aplicativo estar vinculado ao Facebook, inclusive como 

aplicativo interno na rede social como forma de avaliar lugares turísticos que o usuário 

já visitou, é um diferencial, como dito anteriormente nas descrições dos ambientes 

pesquisados. O que ressalta ainda mais a questão do pertencimento e necessidade de 

identificação descritas brevemente no capítulo sobre o consumo: como meus amigos e 

os amigos dos meus amigos poderão ter acesso aos meus comentários e notas, o usuário 

                                                                   
14 As datas de nascimento do que seriam as gerações x, y e z são uma discussão sem consenso. 
Portanto, ao falarmos de geração x estamos nos referindo àqueles que nasceram antes do boom 
tecnológico dos anos 80. 
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sente a necessidade de ser mais “completo” e demonstrar conhecimento de causa. 

Comparando as notas do Decolar.com e do TripAdvisor isso nos fica saliente, visto que 

a recomendação que não baixou de 71% no primeiro, desta vez chegam a 53%, ou seja, 

a opinião crítica aumentou. 

No aplicativo Foursquare a metodologia seguiu da mesma, desta vez apenas sem 

possibilidades de categorização da ordem que os hotéis são apresentados. Inclusive não 

há nenhum indício de classificação (nem por maior nota, distância ou mais comentários, 

por exemplo), dando a entender que ocorre de forma aleatória. O aplicativo também 

possui filtros específicos como “preço”, “horário de funcionamento”, “características”, 

etc. Estas, entretanto, serviriam apenas para selecionar um tipo restrito de hotel buscado, 

por exemplo: se possui internet, aceita animais e até mesmo se o hotel é novo. Seguindo 

a lógica algorítmica do aplicativo, selecionou-se “o que melhor corresponde”, que leva 

em consideração buscas prévias do usuário, seus amigos em comum que já comentaram 

sobre o hotel, bem como os amigos de seus amigos. 

A busca no aplicativo Foursquare foi realizada no dia 26 de Agosto de 2014 a 

partir de um tablet a fim de checar a equivalência do conteúdo disponível através do site 

do aplicativo e do aplicativo em si. O conteúdo gerado foi o mesmo. 

Tabela 7: Tabela dos hotéis avaliados pelos usuários do Foursquare na cidade de 

Gramado 

Hotel Nota Fotos Avaliações 

3
 p

ri
m

ei
ro

s Hotel Laghetto Siena 8.7 100 60 

Hotel Laghetto Premium 9.2 71 46 

ModeVie Boutique Hotel 7.5 21 9 

3
 ú

lt
im

o
s 

p
io

re
s 

Pousada Pinha Pinhão 6.7 7 8 

Pousada SullaCollina 6.0 9 9 

Pousada Sossego do Major 6.5 16 8 
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Tabela 8: Tabela dos hotéis avaliados pelos usuários do Foursquare na cidade do 

Rio de Janeiro 

Hotel Nota Fotos Avaliações 

3
 p

ri
m

ei
ro

s Vila del Sol 6.5 55 15 

Don Pascual 9.0 161 137 

Hotel Mikonos 5.1 20 15 

3
 ú

lt
im

o
s 

p
io

re
s 

Novotel 7.5 126 77 

Ibis Hotel 5.9 105 89 

Caracas Rio Hotel 5.3 17 13 

 

A partir da seleção dos hotéis, partimos para a observação dos comentários 

disponíveis em cada site/aplicativo utilizando o software NVivo 10, que a partir da 

aglomeração de dados compila quantas vezes foram utilizadas as mesmas palavras 

como “bom”, “péssimo”, “recomendo” e quaisquer expressões que demonstrem a 

aceitação ou rejeição ao hotel. O resultado das palavras mais utilizadas foi cruzada com 

a observação individual dos comentários e resultou na análise apresentada a seguir. 

 

 

4.3 RESUMO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

1. Pesquisa bibliográfica: levantamento de informações pré-existentes sobre o 

prossumidor e o consumo; 

2. Propostas de classificação do prossumidor e desenvolvimento da análise de 

ritual pré-compra; 

3. Seleção e análise de conteúdo de comentários nos ambientes selecionados: 

será realizado a partir da observação não-participante onde a análise de 

conteúdo será feita com a ajuda do software NVIVO, que levanta 

informações a partir da leitura das páginas de internet a serem observadas; 
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4. Pesquisa tipo survey: realizada com amostra de conveniência para avaliação 

das atividades de prossumerização nas duas categorias identificadas na 

literatura: gatekeeping e gatewatching. 

5. Entrevistas em profundidade: a ser realizada com consumidores e ativistas da 

internet, respondentes do questionário, acerca dos objetos selecionados para 

pesquisa a partir da identificação de seus comportamentos nesse meio; 

 

 

 

 

4.4. DA COLETA DE DADOS  

 

 

4.4.1 COMENTÁRIOS NOS AMBIENTES DE PROSSUMERIZAÇÃO 

 

 

A coleta dos comentários a serem observados foi feita em diferentes momentos 

entre os meses de Julho e Setembro de 2014. Após selecionados hotéis e smartphones 

objetos desta pesquisa, foram feitas as coletas dos comentários nos diversos ambientes 

supracitados a fim de observar a aceitação e rejeição dos produtos e serviços, para que 

fosse feita a comparação do que é dito dos comentários e as notas recebidas pelos 

sites/aplicativos tal como a relevância de vendas dos mesmos. 

Para a análise de comentários foi utilizado o software NVivo 10, considerando os 

ambientes supracitados, para unir os comentários existentes sobre os smartphones 

Galaxy S5, IPhone 5s e Nokia Lumia 1520 e dos 3 hotéis mais escolhidos e 3 hotéis 

menos escolhidos nos ambientes Decolar.com, Foursquare e TripAdvisor. Realizou-se a 

análise a partir da contagem de palavras automática através do NVivo e após, a 

observação de um a um dos comentários para que fosse possível um parecer geral do 

que é dito em relação ao número de vendas. 
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4.4.2 O QUESTIONÁRIO 

 

Para que fosse possível identificar as motivações de prossumerização dos 

usuários, se há esta motivação e quando ela acontece, foi desenvolvido um questionário 

de 10 questões obrigatórias e uma não obrigatória (email para contato posterior) que 

pode ser observado em detalhes no Apêndice 1. 

As perguntas foram elaboradas a fim de identificar o nível de engajamento e 

demonstrar que a prossumerização acontece a partir de comportamentos com 

características de gatekeeper e gatewatcher. 

O número ideal mínimo foi definido a partir do cruzamento dos dados relevantes 

para a amostra: idade, classe social e sexo e, a partir do cruzamento destas informações 

chegou-se ao número 400. Entretanto, o número atingido pelo questionário foi de 435 

pessoas. 

Foram realizados 2 questionários com o mesmo conteúdo de perguntas que serão 

justificadas a seguir. O primeiro questionário utilizou a ferramenta Qualtrics15 e foi 

distribuído a partir do Facebook da pesquisadora entre seus amigos e grupos, ficando 

disponível do dia 20 ao dia 24 de Setembro de 2014, obtendo 262 respostas. O link foi 

compartilhado por seus amigos e amigos dos amigos, atingindo diversas regiões do 

Brasil, como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, Maranhão, 

Paraná, Bahia, Santa Catarina e, especialmente, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

O segundo link foi desenvolvido com o mesmo formato pela ferramenta 

SurveyMonkey16 e distribuído via email à Programas de Pós-Graduação de diferentes 

cursos (Medicina, Engenharias, Nutrição, Letras, Comunicação...) de universidades 

federais de diversos estados e via grupos do Facebook de Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação. Ficou disponível do dia 20 ao dia 27 de Setembro de 2014, atingindo 

173 respostas. Dentre os estados respondentes que não haviam sido abrangidos no 

questionário anterior estão principalmente: Espirito Santo, Pernambuco e Mato Grosso 

do Sul. 

                                                                   
15 www. qualtrics.com 
16 www. surveymonkey.com 
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Apesar da diferente distribuição, as respostas em ambos questionários 

mantiveram-se semelhantes, não tendo em nenhuma questão diferenças significativas de 

respostas. Portanto, a análise foi realizada combinando os resultados de ambas na 

análise dos dados para cada questão, totalizando uma amostra de 435 indivíduos.  

 

 

4.4.2.1 CONSTRUÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Optou-se por classificar os respondentes pelo sexo, idade e classe social por 

serem as características mais relevantes de categorização diante do fenômeno da 

prossumerização. A idade, pelo fato de diferentes gerações terem contatos diversificados 

com as novas tecnologias, buscando observar se o fato da internet fazer parte da vida 

dos respondentes mais novos auxilia na confiança dos conselhos de outros 

consumidores que deixam suas opiniões online, enquanto para os mais velhos a 

publicidade ainda possui maior valor; classe social sobre a importância do preço na 

decisão, bem como do ganho de brindes na hora de reportar satisfação sobre o produto 

ou serviço; e o sexo para comparar questões de comportamento diferenciado de 

consumo entre gêneros, tanto no momento pré-compra quanto no momento de feedback. 

A partir da categorização dos respondentes, as perguntas passam a identificar 

comportamento, conforme descrito abaixo. 

Na pergunta 5 (ver Apêndice 1), buscou-se perceber a consciência do indivíduo 

na influência pré-compra e logo após, nas questões 6 e 7, quais são estas influências 

quando se está à procura de um novo smartphone e estadias em hotéis. 

Já as 3 últimas questões buscaram identificar comportamentos recíprocos, por 

exemplo, se o respondente além de ser influenciado também busca influenciar, 

definindo-se assim (mesmo que inconscientemente), como um prossumidor, em que 

níveis ele se engaja e quais suas motivações. 
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Antes da aplicação do questionário, foi realizado um pré-teste cognitivo com 5 

pessoas com idades variando de 18 à 50 anos e residência em estados distintos. Neste 

pré-teste cognitivo, foi apresentado o questionário e logo após cada questão foi 

perguntado o que se pretendia saber com aquela pergunta, testando assim a clareza tanto 

das perguntas quanto das opções de resposta. Não havendo nenhuma dúvida nem 

resposta que pusesse em questionamento a clareza do questionário, disponibilizou-se o 

link da pesquisa online. 

 

 

4.4.3 ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA E NÃO-DIRETIVA 

 

As entrevistas foram construídas com foco em 2 grupos: 2 entrevistados que 

alegam possuir influência externa na decisão de compra (questão 5 do questionário) e 2 

entrevistados que, ao contrário, afirmam não possuir tal influência. Os 4 respondentes, 

entretanto, foram selecionados aleatoriamente dentre a amostra que optou por ceder seu 

email para maiores esclarecimentos. Dentre todos, selecionou-se aqueles que 

possuíssem respostas divergentes no que tange o nível de motivação para 

prossumerização. 

A entrevista foi realizada através de conferências online com perguntas semi-

estruturada a fim de captar respostas com vieses distintos às perguntas semelhantes, e 

também a partir de entrevista não-diretiva, onde foi possível adaptar os temas diante a 

postura do entrevistado: em caso de reações negativas ou defensivas foi possível desviar 

o entrevistado para uma outra questão ou simplesmente descontrair e redirecionar sua 

atenção. 

Foram selecionados 2 homens e 2 mulheres cujos perfis serão descritos na 

análise de resultados e no Apêndice 2 (Transcrição das Entrevistas). Os respondentes 1 e 

2 são, respectivamente, um homem e uma mulher, de 27 e 25 anos, que afirmam sofrer 

influência externa antes de decidir suas compras, entretanto, o homem afirmou ter 

motivação alta para expor suas opiniões em todos os níveis descritos na questão 10 do 
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questionário (Apêndice 1) e a mulher afirmou não ter motivação para expor suas ideias 

com a  finalidade de auxiliar no embasamento pré-compra de outros consumidores. 

Já os respondentes 3 e 4 são, respectivamente, uma mulher e um homem, 49 e 20 

anos, que afirmam não sofrer influência externa no momento pré-compra. Todavia, a 

respondente 3 afirma, nas questões subsequentes, possuir altos níveis de influência em 

todos os itens descritos, exceto aplicativos (Foursquare, TripAdvisor, etc.). Afirma 

também que não tem o hábito de expor sua opinião online, mas que possui motivação 

em fazê-lo apenas como forma de embasamento a outros consumidores. O respondente 

4, por sua vez, afirma possuir baixo índice de influência, mas alto índice de motivação 

para expor suas opiniões. 

 

 

5 RESULTADOS  

 

 Este capítulo está destinado ao relato dos resultados obtidos a partir da 

observação dos comentários nos ambientes supracitados, dos dados obtidos através do 

questionário com amostra de 435 indivíduos e, finalmente, da entrevista em 

profundidade realizada com 4 respondentes do questionário. 

 

 

5.1 RESULTADOS DA ANÁLISE DOS COMENTÁRIOS 

 

5.1.1 DOS SMARTPHONES 

 

A construção da análise através do software NVivo 10 permitiu separar os 
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comentários em grupos (hotéis e smartphones) e subgrupos (os ambientes pesquisados) 

que continham as informações de cada hotel e cada modelo de smartphone observado. A 

estrutura pode ser observada na figura 28 (smartphones) e na figura 32 (hotéis). 

 

Figura 28 Exibição da classificação dos smartphones no NVivo 
 

A partir desta estruturação, o software consegue listar as palavras mais utilizadas 

em cada segmento (por exemplo, dentro do que o software chama de “nó”, Galaxy S5).  

Em cada nó com o nome do produto observado em cada ambiente, foram 

colocados todos os comentários disponíveis no momento da observação, supracitado na 

exposição descrita no subcapítulo sobre a coleta de dados. Selecionou-se que o NVivo 

buscasse para cada aparelho em todos os ambientes as 100 palavras mais recorrentes, 

resultando nas figuras 29, 30 e 31.  
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Figura 29 Nuvem de palavras criada pelo NVivo para o Nokia Lumia 1520 

 

Figura 30 Nuvem de palavras criada pelo NVivo para o Galaxy S5 
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Figura 31 Nuvem de palavras criada pelo NVivo para o IPhone 5s 

 

A nuvem do smartphone da Nokia, não possui referências comparativas a outras 

marcas, apenas ressalta características do próprio celular como: Nokia, Lumia e 

Windows (sistema operacional do Lumia 1520), referentes às características do próprio 

aparelho.  

Ao observarmos as imagens das demais marcas, fica nítida a competição entre 

Apple e Samsung quando observa-se que nas nuvens de ambos aparelhos aparecem 

citadas com uma frequência relevante a marca concorrente. Entretanto, percebe-se que 

na nuvem do Galaxy S5 a palavra “melhor” aparece também em destaque, o que através 

da observação dos comentários um a um, foi possível perceber os esforços dos 

defensores do Galaxy S5 em comparação ao IPhone 5s. Nota-se ainda que, quando o 

nome “IPhone” ou “Apple” apareceram nos comentários em matérias referentes ao 

Galaxy S5, majoritariamente, abordam questões comparativas onde o aparelho da 

Samsung foi descrito como superior (ver figuras 32 e 33). 
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Figura 32 Comentários extraídos do site TudoCelular em matéria sobre o Galaxy S5 

 

Figura 33 Comentários extraídos do site TecMundo em matéria sobre o Galaxy S5 

Essa observação assegura que mesmo nos ambientes de prossumerização existe 

a preferência pelo aparelho da Samsung, e isso comprova-se através dos dados 

referentes ao número de vendas. Estes dados foram disponibilizados pela empresa 

iQmetrix e descrita em matéria realizada por Pulga (2014), afirmando que o lançamento 

do Galaxy S5 (em Abril 2014) teve maior sucesso que o lançamento do IPhone 5s (em 

Setembro de 2013) representando 25% das vendas totais de smartphones nos Estados 

Unidos e 18% no Canadá. Os números de vendas do IPhone 5s nestes mesmos países 

representaram, respectivamente, 18% e 13%. 
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Percebe-se que os comentários observados seguem pertinentemente o reflexo em 

vendas, insinuando que existe cada vez mais a relação de confiança a partir do que está 

disponibilizado em ambientes, onde o usuário comum pode relatar suas opiniões, e o 

resultado de vendas no mercado. 

 

 

5.1.2 DOS HOTÉIS 

 

Com os hotéis, a metodologia no NVivo para a captação dos comentários de 

forma automática foi realizada da mesma maneira. Foram observados os comentários 

dos 3 hotéis mais escolhidos e dos 3 menos escolhidos nos 3 ambientes supracitados, 

cuja estrutura no software NVivo pode ser visualizada na figura 34. 

 

Figura 34 Exibição da classificação dos hotéis no NVivo 

Da mesma forma que a metodologia utilizada para a análise dos comentários 
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acerca dos smartphones, em cada nó com a categoria de hotéis a serem observados (por 

exemplo, os hotéis mais procurados em Gramado, representados na figura 34 como 

“GRAMADO+”) em cada ambiente, foram colocados todos os comentários disponíveis 

no momento da observação, também selecionando que o NVivo buscasse para cada 

categoria nos ambientes as 100 palavras mais recorrentes. O resultado pode ser 

observado nas figuras 35, 36, 39 e 40. 

 

Figura 35 Nuvem de palavras dos melhores hotéis de Gramado 
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Figura 36 Nuvem de palavras dos piores hotéis de Gramado 

  

Entre as palavras da nuvem referente aos hotéis mais procurados de Gramado, 

encontramos “excelente”, “atendimento”, “perfeito”, “carinho” e “ótimo”, por exemplo. 

Como dito anteriormente, os hotéis mais procurados nem sempre estão nas melhores 

colocações no ranqueamento dos ambientes observados e nem possuem a melhor 

avaliação. Mas através da observação individual dos comentário e de sua representação 

em forma de nuvem de palavras, é possível perceber coerência: os comentários 

negativos encontrados nos hotéis mais procurados não surpreendentemente são 

pouquíssimos, por isso, não aparecem representados no esquema da figura 35. Já o 

esquema de nuvem dos hotéis menos escolhidos de Gramado, é possível observar as 

palavras “pequeno”, “simples”, “intermediário” e “porém”, frequentemente usada 

justificando que algo era bom ou satisfatório, “porém”, havia algo a melhorar (ver 

Figuras 37 e 38). 
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Figura 37 Comentário extraído do TripAdvisor sobre Hotel Provence Gramado Tissiani 

 

Figura 38 Comentário extraído do Decolar.com sobre Hotel Pousada Querência 

 

 

Figura 39 Nuvem de palavras dos piores hotéis do Rio de Janeiro 
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Figura 40 Nuvem de palavras dos piores hotéis do Rio de Janeiro 

 

Sobre os hotéis do Rio de Janeiro, percebemos que, a nuvem dos hotéis mais 

procurados contém as palavras “gerente”, “úteis” e “avaliações”, por exemplo, como 

palavras que desconsideramos através da observação, pois, os comentários da maior 

parte dos hotéis selecionados possuía resposta da gerência, com assinatura e 

agradecimento. Logo, as palavras que repetem-se com frequência e que devemos levar 

em conta por tratarem-se de comentários realmente feitos pelos usuários são: “piscina”, 

“Ipanema”, “felizes”, “perfeito”, “maravilhosa” e “crianças”, que demonstram 

características ressaltadas e adjetivos referentes à experiência da estadia. 

Os hotéis menos procurados, entretanto, também ressaltam palavras como 

“curtir”, “excelente”, “recomendo”, “localização”, pois, conforme foi possível observar 

nos 3 ambientes onde foram coletados os comentários, existem muitas opiniões 

positivas com notas razoáveis e algumas com notas muito baixas, comumente deixadas 

por indivíduos do exterior. Outro fator a se ressaltar é que 3 dos 9 hotéis avaliados 

enquadram-se da categoria “hostel”, normalmente espaços que comportam menos 
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pessoas do que em grandes hotéis, mesmo que com mais indivíduos por quarto. 

Inclusive, por vezes a hospedagem oferece com menos conforto e regalias, o que 

colabora para avaliações medianas e baixas. Mas comentários positivos, que refletem a 

satisfação com a localização, limpeza e atendimento, podem ser observado pela nuvem 

de palavras. 

 

 

5.1.3 ANÁLISE GERAL DOS COMENTÁRIOS 

 

Foi possível identificar que, majoritariamente, os comentários estão de acordo 

com a procura e com as notas e índices de recomendação dos hotéis e dos smartphones.  

É preciso voltar a salientar a diferença entre produto e serviço, visto que os comentários 

disponíveis acerca dos produtos possuem maior teor técnico e de características práticas 

do que os serviços, especialmente de hotelaria, pois possui um grau de envolvimento 

alto já que considera fatores como conforto, bem estar, convívio interpessoal, etc. 

Observa-se que nos comentários sobre a estadia, existe a prática chamada storytelling,  

que demonstra a vontade do indivíduo em relatar sua experiência de forma detalhada, 

salientando tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos e buscando ser o gatewatcher  

dos próximos hóspedes, ou seja, criam alertas sobre o que pode ser um problema ou, 

simplesmente, do que pode causar decepção. 

 

  

5.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

Majoritariamente a amostra está contida de respondentes entre 22 e 27 anos, 

porém, considerando todas as respostas, a amostra abrangeu indivíduos de larga faixa 
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etária, desconsiderando a idade de 5 indivíduos que responderam de forma errônea 

(representada em gráfico por “Sem resposta”), conforme o gráfico abaixo.  

 

Gráfico 1: Idade da Amostra 

 

Quanto ao sexo da amostra, obteve-se 50% de cada, sendo 218 mulheres e 217 

homens. 

 

Gráfico 2: Sexo da Amostra 
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 Sobre a renda, foi perguntado sobre a renda familiar (a considerar-se todos os 

dependentes da família) e a renda individual. A renda familiar predominante foi de 4 a 7 

salários mínimos17. 

 

Gráfico 3: Renda Familiar da amostra 

Já a renda individual, que considera o salário unicamente do respondente teve 

como maioria 1 a 3 salários mínimos, seguidos por indivíduos sem renda própria e 4 a 6 

salários mínimos com mesma percentagem. 

 

Gráfico 4: Renda Individual da amostra 

                                                                   
17 Valor em vigência de Janeiro de 2014 até entrega desta dissertação: R$724,00. 
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De forma geral podemos considerar a amostra abrangendo especialmente 

classes AB e C, mas também há um número significativo (68 indivíduos) que possuem 

até 3 salários mínimos como renda familiar, englobando também nesta amostra as 

classes D e E conforme tabela do IBGE (2013) representada abaixo: 

Tabela 9: Representação de classes sociais segundo IBGE 

Classe Salários mínimos (SM) Renda familiar (r$) 

A Acima 20 SM R$ 14.500 ou mais 

B 10 a 20 SM De R$ 7.250,00 a R$ 14.499,99 

C 4 a 10 SM De R$ 2.900,00 a R$ 7.249,99 

D 2 a 4 SM De R$ 1.450,00 a R$ 2.899,99 

E Até 2 SM Até R$ 1.449,99 

Delineado o perfil do respondente dentro das questões interessantes e relevantes 

à pesquisa, partimos para as perguntas sobre consumo e prossumerização.  

Quando perguntado sobre o uso ou não de opiniões/influências alheias para 

decidir sobre a compra ou não de um produto ou serviço, a maioria da amostra 

respondeu que recorre sim a outros juízos. Contudo, um número significativo (31% da 

amostra) respondeu não recorrer a nenhum fator externo como auxílio em sua escolha. 

 

Gráfico 5: Influência externa da amostra 

Entretanto, através da observação das respostas nas questões subsequentes, 

notou-se que o resultado acima merece uma maior atenção, afinal, nenhuma pessoa que 

respondeu “não” à questão 5 declarou possuir “0” (equivalente a nenhuma) influência 
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nas diversas opções (publicidade, amigos, família...) apresentadas nas questões 6 e 7 

descritas a seguir. Essa observação nos leva a salientar o fato de que os indivíduos não 

responderam da mesma forma quando confrontados a partir de uma diversidade de 

fontes, como nas questões 6 e 7 e quando perguntados de uma forma geral, conforme a 

questão 5. Ainda que a maioria, ou seja, 69%, concorda receber alguma influência, 

outros (31%) entenderam a questão 5 de forma diferente e declararam não receber essa 

influência. Este esclarecimento foi buscado nas entrevistas semiestruturadas descritas a 

seguir. 

A nível que conhecimento, o perfil da amostra que alega não possuir influência 

externa na decisão de compra é de homens (71%), onde a parte mais relevante, levando 

com conta que a amostra em geral está majoritariamente entre 22 e 27 anos, possui 

menos de 21 anos (30%) e mais de 28 anos (24%).  

Estes dados nos levam a entender que os adultos entre 22 e 27 anos, em sua 

maioria, já possuem renda própria, por consequência fazem suas próprias compras e já 

nasceram em uma sociedade computadorizada e incluída nas lógicas do uso cotidiano da 

internet, por isso estão mais cientes das influências externas.  Do contrário, os jovens 

com menos de 21 anos, em sua maioria, não possuem renda própria, por consequência 

dependem de alguém para comprar seus bens de consumo e não estão cientes/não 

admitem influência externa; bem como adultos que passaram a maior parte de suas 

vidas sem acesso às redes, logo, possuem visões e lógicas de consumo diferenciados. 

As questões 6 e 7 (ver Gráficos 6 e 7) possuem o mesmo teor de 

questionamento, variando apenas a questão do produto de experiência e de busca, 

conforme definições e justificativas descritas ao anteriormente nesta dissertação. 

Fazendo a comparação item por item das questões, percebemos que a qualidade 

é o predicado de maior relevância tanto no caso dos smartphones quanto dos hotéis. 

Para 67% da amostra, é muito importante (nota 5) a qualidade do aparelho e para 55%, é 

igualmente muito importante a qualidade do hotel. Apenas 2% responderam que é 

pouco ou nada relevante na compra do produto de busca e 4% no produto de 

experiência. Em conjunto à qualidade, a experiência prévia com a marca pode ser citada 

e apontada igualmente como atributo de maior relevância: 52% da amostra a considera 

muito influente na decisão de compra de um smartphone e 58% na escolha de um hotel. 
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A questão econômica também é muito importante para 40% da amostra no caso 

dos smartphones e 49% na reserva de hotéis. Considerando que a amostra está 

majoritariamente entre as classes AB e C, mesmo que exista renda hábil para este 

consumo, especialmente considerando as condições facilitadas de pagamento existentes 

hoje em dia, existe a preocupação econômica nos 2 itens pesquisados: hospedagem e 

telefonia móvel. 

A opinião em lojas virtuais foi posta em questão apenas no consumo dos 

smartphones, afinal, nelas encontram-se outras marcas e as opiniões possivelmente 

serão menos tendenciosas que no caso do site do hotel que vende apenas seu próprio 

serviço. Nesta questão, a influência na decisão ficou equilibrada entre os 6 níveis. 

Entretanto, a maioria da amostra ficou entre os valores 4 (24%) e 3 (26%), 

demonstrando que a influência existe, é importante, mas não se compara à influência 

exercida pela qualidade e o preço. 

Percebemos que o site das marcas de smartphones exerce influência baixa na 

decisão. Em geral a amostra ficou entre os níveis 3 e 4 (média), seguida pelo nível 2. Ao 

contrário de quando o assunto em questão são os sites de hotel. Como normalmente é no 

site do hotel que o consumidor irá encontrar com maior detalhe as informações sobre a 

estadia e todos os serviços oferecidos pelo estabelecimento, a importância dada ao site 

aumenta consideravelmente. Os níveis de influência 5, 4 e 3 são os mais mencionados 

com 26%, 33% e 26% respectivamente. 

Já no que diz respeito as opiniões de consumidores desconhecidos em 

aplicativos de turismo (Foursquare, Decolar.com e TripAdvisor, por exemplo) e em sites 

especializados em smartphones, a influência volta a aumentar para ambos: produto e 

serviço. No caso da necessidade de escolha de um smartphone, os sites especializados 

influenciam “muito” a opinião de 25% da amostra e influenciam “suficientemente” 

31%, totalizando mais da metade dos respondentes. Quando se trata da reserva de 

hotéis, a influência aumenta para 64% (34% no nível 5 e 30% no nível 3). Percebemos 

que apesar de não conhecermos necessariamente os consumidores que estão 

disponibilizando suas impressões nos dois casos descritos, a influência pelo que é dito 

em sites e aplicativos, criados justamente para ajudar neste processo de escolha, já é 

suficientemente importante e motivo para atenção por parte dos empresários, 
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especialmente porque é um fenômeno ainda recente, incentivado cada vez mais pelo 

desenvolvimento de novos ambientes de prossumerização. 

Em contraponto ao boca a boca virtual recém descrito, passamos a influência da 

publicidade tradicional. Em ambos os casos – smartphone e hotéis -, o nível de 

influência considerado muito alto (nível 5) cai da média de 29,5% para 4,5% da 

amostra. A maior parte dos pesquisados, em média 55%, responde influenciar-se 

razoavelmente (níveis 3 e 4) pela publicidade, sendo que no caso do serviço (32%) a 

influência em nível 3 é maior que no de produto (28%), corroborando a hipótese 

descrita ao início desta dissertação e utilizada como justificativa para a importância de 

pesquisar a influência dos pares (conhecidos ou não) em contraponto à publicidade. 

A influência foi mais distintiva entre produto e serviço no quesito “amigos” e 

“família”. Enquanto a maior parte da amostra (mais de 70%) considera-se muito ou 

suficientemente influenciada pela família e amigos (números semelhantes para cada 

ítem) para escolher um hotel para as férias, apenas 37% consideram-se influenciados 

nesta mesma média pela família e 58% pelos amigos. Aqui fica clara a justificativa da 

classificação dos produtos de busca e de experiência, já descritos. Como dito, os 

produtos de experiência – no caso os hotéis -, possuem avaliação empírica, baseando-se 

mais em sentimentos e na experiência vivida, o que não requer conhecimento técnico, 

logo, qualquer um estaria apto a ser considerado nas avaliações dos comentários, porém 

amigos e família gozam de privilégio, sugerindo um comportamento similar ao offline 

onde laços de proximidade fortalecem a influência nas escolhas. Já os produtos de busca 

– os smartphones -, necessitam maior conhecimento do funcionamento técnico, 

propriedades, qualidades e requisitos, sendo interessante buscar comentários com maior 

conhecimento funcional do que emocional, o que leva o consumidor a recorrer a pessoas 

de maior expertise em sites especializados. 

Estes resultados seguem a mesma linha dos apresentados no início deste estudo 

através do levantamento feito pela ferramenta do Google, o ConsumerBarometer, 

confirmando que a busca pré-compra atinge parte representativa da população tendendo 

a aumentar ao longo dos próximos anos graças a esforços e interesses diversos na 

expansão do acesso à internet e desenvolvimento de mais ambientes de prossumerização 

– sites, aplicativos, blogues, etc.  
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Gráfico 6: Influência externa sobre smartphones da amostra 
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Gráfico 7: Influência externa sobre reserva de hotéis da amostra 
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O conceito de prossumerização sugere uma atividade de “mão dupla”. A fim de 

caracterizar se a amostra abordada além de consumir material advindo de 

prossumerização, age também como produtor engajado (independentemente do nível de 

engajamento) e em que circunstâncias (caso existam) opta por colaborar, 

desenvolvemos as questões descritas abaixo (ver Gráficos 8 e 9). 

 

Gráfico 8: Prossumerização da amostra 

 

Nota-se que conforme a pergunta 5, 31% da amostra respondeu não recorrer às 

influências externas na tomada de decisão, entretanto, apenas 13% afirmou não ser 

prossumidor. Acreditamos que ao longo das questões o respondente tenha percebido que 

influência externa vai muito além da publicidade e dos pares. Trata-se inclusive de 

opiniões de desconhecidos. Mas, por outro lado, ser lembrado das diversas formas de 

ser influenciado, parece ter facilitado a admissão, para o respondente, de que ele 

também busca outras opiniões. 

Mas retomando a questão em voga, é importante ressaltar que a prossumerização 

é ainda mais relevante no cotidiano, com amigos e familiares (mesmo que segundo 

questões anteriores mostre que esta influência não é tão forte quanto a própria 

experiência prévia com a marca). Observou-se ainda que o que mais motivou a amostra 

a ser um prossumidor (40%) foi a insatisfação com um produto ou serviço, 6% a mais 

do que aqueles que ficaram muito satisfeitos. Mesmo não sendo um número muito 

maior, ainda assim demonstra uma tendência: decepção motivou mais a colaboração do 
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que a satisfação. O que é comprovado nas questões a seguir, quando perguntado o que 

levaria a amostra a expor sua opinião na internet. 

Sobre “outros motivos”, apenas 1 respondente descreveu seu motivo, afirmando 

divulgar sua opinião para levar ao conhecimento das pessoas o Código de Defesa do 

Consumidor. 

Seguindo a tendência anterior, porém com um número consideravelmente mais 

elevado, 76% dos respondentes, disseram sentir-se motivados a exibir sua opinião em 

caso de grande decepção com o produto/serviço. 55% também motivam-se em 

prossumerizar em caso de um serviço de pós-venda fraco, ou seja, falta de retorno em 

caso de problemas com a compra. Como visto, uma percentagem alta diz respeito 

justamente aos fatores negativos causados pela compra de um produto/serviço ruim ou 

que não atenda às expectativas. Os que se motivam em compartilhar sua opinião em 

caso de grande satisfação com a compra equivalem a 49% dos respondentes. Ganho de 

brindes e o atendimento das expectativas dizem respeito apenas à 33% e 22% da 

amostra, respectivamente. Logo, os fatores positivos atribuídos a determinada compra 

não atingem às percentagens de motivação à prossumerização por razões negativas. 

Em relação à “outros motivos”, 5 respondentes afirmaram que nada os motiva a 

publicar sua opinião, outro respondente disse motivar-se caso a marca supere as suas 

expectativas e ainda outro, marcou todas as alternativas, inclusive “outros motivos”, 

justificando gostar de deixar sua opinião. Outros 3 motivos citados por diferentes 

respondentes foram: caso haja grave violação do Código de Defesa do Consumidor, 

caso tenha algum comentário perspicaz ou piada e, ainda, caso haja meios de resolver 

um problema através de seu comentário ou se o ranqueamento negativo prejudicar, de 

fato, a empresa (como no caso da reputação dos usuários no Mercado Livre).  
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Gráfico 9: Prossumerização da amostra 2 

 

A última questão pede que o respondente classifique o quanto cada item o 

motiva a colaborar em um site ou aplicativo, ou seja, ser um prossumidor. 

 O item com mais respostas “motiva muito”, diz respeito à experiência vivida, o 

que vai de encontro ao fator de maior influência na sua própria decisão de compra como 

visto nas questões 6 e 7. Somando “motiva muito” e “motiva suficiente”, a experiência 

ainda é a melhor alavanca de colaboração, seguida pelo item que representa a 

contribuição com outros usuários para auxiliá-lo na melhor decisão possível. O item 

menos motivador, dentre os propostos, é o usuário contribuir por ser expert, o que leva a 

crer que a amostra não se considera qualificada para opinar tecnicamente. Recompensa 

do aplicativo ou site motivam razoavelmente, não sendo motivo suficiente para metade 

da amostra. 
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Gráfico 10: Nível de motivação à prossumerização da amostra 

 

 

5.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

As entrevistas, como dito, buscaram responder algumas questões que até então 

não estavam claras, na busca de entender mais profundamente o que prossumidores de 

diferentes classificações e níveis pensam a respeito da ação de prossumerização. 

Conforme descrito na transcrição das entrevistas no Apêndice 2, foi possível 

entender com mais profundidade o que os respondentes pensam acerca da 

prossumerização. Conforme era esperado, as respostas negativas à questão de número 5 

no questionário (sobre sofrer influência externa na decisão de compra) não representam 

a verdadeira atitude dos respondentes. Apesar de afirmarem não possuir tal influência, 

as respostas dadas tanto às questões conseguintes do questionário (já discutido acima) 

quando à entrevista em profundidade, demonstraram haver esta influência e possuir 
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ciência desta influência. Isso reitera o que havia sido dito anteriormente sobre a 

abordagem geral, ou seja, a pergunta simples e direta sobre o respondente sofrer ou não 

influência externa, é replicada de forma diferente quando o indivíduo é exposto às 

opções de influência. 

Os Respondentes 3 e 4 (ver apêndice 2) – aqueles que responderam não receber 

influência externa – afirmam acreditar na importância das opiniões externas, tanto 

online quanto offline, especialmente no que diz respeito à opinião de amigos próximos. 

Inclusive afirmam que é justamente a opinião dos amigos que favorece um produto ou 

outro quando as características físicas e econômicas são semelhantes. Afirmam também, 

que caso uma marca os decepcionasse muito ou, do contrário, os agradasse muito, em 

ambos os casos eles sentem-se responsáveis por alertar seus pares – ser gatewatcher -  

sobre um produto insatisfatório ou recomendar – ser gatekeeper - um produto realmente 

bom. Por esse motivo a Respondente 3 afirma que apesar de não possuir perfil de 

alguém engajado em expor suas opiniões sempre, teve a oportunidade de fazê-lo quando 

um determinado produto apresentou problemas e a resposta da marca foi apresentar a 

solução a tal defeito. Ciente do bom serviço pós-venda prestado, a Respondente 3 

dispôs seu tempo para elogiar, no mesmo canal onde fez a crítica, tal comprometimento. 

Já o que tange aos Respondentes 1 e 2, que não apenas afirmam sofrer 

influências externas como acreditam na importância de receber outras opiniões e 

conhecer outros posicionamentos, suas respostas remetem exatamente à ciência da 

importância do outro na sua decisão. O Respondente 1 relata que passou a recorrer à 

ambientes de prossumerização a partir do momento em que adquiriu por impulso um 

computador que não atendeu as suas necessidades, por falta de conhecimento próprio 

sobre o produto. Ou seja, uma ocasião específica desencadeou uma mudança de 

comportamento que hoje ele afirma ter se tornado um hábito indispensável. A 

Respondente 2 também afirma recorrer aos diversos ambientes de prossumerização e até 

mesmo ao Google para saber o que está sendo dito sobre um produto ou serviço. 

Ambos afirmam que comentam com amigos e familiares sobre suas boas e más 

compras. Entretanto, é interessante ressaltar que o Respondente 1 afirma 

categoricamente que é contra comentários deterministas e procura tomar cautela para 

não causar intrigas descabidas. Mas, afirma que camuflado por um codinome, ou seja, 
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“escondido” atrás da tela de seu computador, ele afirma ter mais liberdade para postar 

suas opiniões com maiores detalhes e amostras. 

Percebe-se que, de uma forma ou de outra, todos somos prossumidores, pois 

consumimos ou produzimos informações que alguém pode vir a consumir e, 

principalmente, se influenciar por elas. Isso ocorre mesmo que uma parte da população 

resista em admitir tal influência quando abordado de forma taxativa, mas através da 

conversa ou abordagem individual das possibilidades, fica claro, mesmo quando em 

níveis baixos, que ela existe e os números comprovam sua importância. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente estudo visa contribuir significativamente com o entendimento desta 

nova cultura de consumidores – prossumerização - que por meio da participação online 

e offline operam processos de divulgação de suas experiências com produtos e serviços 

e possui ganho gradativo da atenção das empresas que desejam ter seus nomes 

relacionados à qualidade e efetividade. Características estas que, como percebeu-se 

através dos levantamentos bibliográficos, questionário e entrevistas, já não são tão 

facilmente adquiridas com a propaganda convencional. Pelo contrário, a publicidade 

convencional passa por provações através da resistência dos consumidores cada vez 

mais engajados e dispostos a buscar informações a fundo sobre suas possíveis 

aquisições. 

Vivemos a intensificação deste novo perfil de usuários que está modificando as 

práticas de consumo e que buscamos aumentar o entendimento sobre quem ele é e seus 

reais impactos na nossa sociedade quando comparado aos esforços de divulgações 

tradicionais. É necessário que este entendimento seja cada vez mais buscado para que 

estejamos preparados para enfrentar as transformações que virão a curto, médio e, 

especialmente, longo prazo no nosso modo de consumir, na forma como enxergamos o 

consumo e como as empresas devem adaptarem-se a estas mudanças. 
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As dificuldades encontradas disseram respeito à seleção de uma classe de 

produtos e serviços a serem investigados. Inicialmente investigaríamos apenas o 

consumo de smartphones. Porém, a partir de feedbacks recebidos nas apresentações de 

trabalho em congressos, seminários e demais reuniões de pesquisadores, levantou-se a 

necessidade de encontrar algum outro produto ou serviço que não demandasse tanta 

influência além da internet: smartphones são escolhidos com frequência pela 

experiência sensorial, mesmo que a decisão final seja bastante influenciada por opiniões 

online. 

Entretanto, foi de grande valia acrescentar os hotéis como objeto de estudo desta 

dissertação. Conseguimos perceber as diferenças no ritual pré-compra dos produtos de 

busca e experiência graças a esta implementação, como no caso  da influência da 

opinião dos familiares ser consideravelmente maior no caso da escolha de um hotel do 

que de um smartphone. 

 Percebemos ao longo da construção deste estudo a importância despendida no 

momento pré-compra, as diversas influências contidas nesse processo e a diferença 

significativa entre o poder do boca a boca e da publicidade. Conforme era suposto na 

hipótese que deu motivo à esta dissertação, a publicidade perde gradualmente seu poder 

diante do consumidor pós-moderno. As ferramentas disponíveis hoje permitem o 

empoderamento do usuário transformando qualquer indivíduo em prossumidor: um 

gatekeeper e gatewatcher diante uma gama infinita de opções de serviços e produtos 

que possuem o mesmo fim. Dentre cores, formatos, funcionalidades e promessas, o 

consumidor hoje consegue como nunca antes visualizar suas possibilidades através de 

análises detalhadas, escritas ou faladas, realizadas por especialistas ou consumidores 

comuns. É possível entender em detalhes sobre um bem de consumo que se deseje antes 

mesmo de tê-lo em mãos. A crença no desconhecido valoriza-se diante dos esforços 

publicitários em vender um produto ou serviço e quanto mais o usuário percebe o efeito 

e benefício gerado pela prossumerização, mais ele mesmo dispõe-se a ser um 

colaborador. Prova disso são os resultados obtidos no questionário e entrevistas, onde 

foi possível perceber as motivações e justificativas da amostra em números relevantes. 

Por fim, percebemos que os esforços despendidos pelo consumidor pós-

moderno, ou seja, o prossumidor, são cada vez mais reconhecidos e valorizados e nos 

resta continuar buscando indicações de suas variações e adaptações para continuar 
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salientando essa importância e conhecendo cada vez mais a fundo essa personagem que 

mais do que influência de compra, através do engajamento e da motivação em ajudar o 

outro, cria alertas e filtros, arraigando-se cada vez mais no ritual pré-compra do cidadão 

na era da informação. Clay Shirky cita Thomas Jefferson  em sua obra já citada algumas 

vezes neste trabalho dizendo que "aquele que recebe minhas ideias recebe instrução sem 

que eu me desfaça da minha, como aquele que acende sua vela com a chama da minha 

luz recebe a luz sem me deixar na escuridão" (JEFFERSON apud SHIRKY, 2011, p. 

114). Essa frase salienta a importância do prossumidor como cidadão engajado que 

colabora e consome colaboração a fim de melhorar sua decisão de compra, mas que, 

com esse comportamento estendido às demais áreas do dia a dia, consegue aprimorar, 

alertar, modificar, etc. diversos hábitos cotidianos em prol de melhorias à sociedade 

como um todo. 

Nos resta agora buscar vislumbrar como as empresas poderão adaptarem-se e 

supervisionarem o prossumidor em benefício a sua marca, bem como reposicionar a 

publicidade convencional de forma a buscar recuperar sua credibilidade diante o 

público. 
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APÊNDICE 1 

 
Questionário 

 

1) Ano de nascimento: ____ 

 

2) Sexo:  M     ⃝   F     ⃝ 
 

3) Renda Familiar (considere a renda de todos os dependentes da sua família): 

⃝ De 1 a 3 salários mínimos 

⃝ De 4 a 7 salários mínimos 

⃝ De 8 a 11 salários mínimos 

⃝ 12 ou mais salários mínimos 

 

4) Renda própria: 

⃝ Não possui renda própria 

⃝ De 1 a 3 salários mínimos 

⃝ De 4 a 7 salários mínimos 

⃝ De 8 a 11 salários mínimos 

⃝ 12 ou mais salários mínimos 

 

5) Costuma fazer suas decisões de compra a partir de alguma influência externa 

(amigos, publicidade, família...) 

⃝ Sim 

⃝ Não 

 

6) Considerando 0 = nenhuma e 5 = muita, classifique as seguintes influências na 

decisão de compra caso estivesse em dúvida entre comprar um novo smartphone: 

 0 1 2 3 4 5 

Experiência prévia com as marcas       

Opinião de amigos       

Opinião de familiares       

Publicidade       

Opinião em sites especializados em smartphones       

Site da marca       

Opiniões dos compradores nas lojas virtuais       

Valor do aparelho       

Qualidade do aparelho       

 

 

7) Considerando 0 = nenhuma e 5 = muita, classifique as seguintes influências na 

decisão de compra caso precisasse reservar um hotel para suas férias: 

 0 1 2 3 4 5 

Experiência prévia com as marcas       

Opinião de amigos       

Opinião de familiares       



 

 

112 
 

Publicidade       

Informações no site do hotel       

Sua experiência prévia pessoal       

Opiniões dos usuários no site do hotel       
Opiniões dos usuários em sites e aplicativos de turismo (foursquare, 

tripadvisor, decolar.com...) 
      

Valor da diária       

Qualidade do hotel       

 

8) Quando você compra um produto ou contrata um serviço, você costuma 

divulgar sua opinião? (Marque todas as opções que se aplicarem): 

⃝ Não 

⃝ Sim, com amigos e familiares 

⃝ Quando gosto muito de um produto ou serviço divulgo minha opinião online 

⃝ Quando um produto/serviço é muito ruim, busco alertar outros consumidores 

deixando minha opinião online 

⃝ Sempre utilizo o sistema de ranqueamento (por nota ou estrelas) nos sites das lojas 

onde compro 

⃝ Outros motivos 

 

9) O que levaria você a postar sua opinião online (Marque todas as opções que se 

aplicarem): 

⃝ Alguma marca me decepcionar muito 

⃝ Eu receber algum brinde inesperado de uma marca 

⃝ A empresa não retornar meu contato para solucionar algum problema 

⃝ Eu estar muito satisfeito com uma marca 

⃝ O produto/serviço adquirido cumprir minhas expectativas 

 

10) O que melhor justifica sua motivações para colaborar com um site ou 

aplicativo: 

 Não 

Motiva 

Motiva 

pouco 

Motiva o 

suficiente 

Motiva 

muito 

Contribuir para que outros usuários tomem 

decisões baseados no máximo de opiniões 

verdadeiras possível  

    

Divulgar minhas opiniões sobre produtos e 

serviços visto que procuro entender o máximo 

do assunto 

    

Reconhecimento ou recompensa advinda do 

próprio site ou aplicativo 

    

Intensidade da experiência vivida (muito 

boa/ruim) 

    

 

11) Para que possamos entrar em contato para entrevista em profundidade sobre o 

mesmo assunto, por favor, deixe abaixo seu nome e email: (não obrigatória) 

NOME:_________________________ 

EMAIL:_________________________ 
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APÊNCIDE 2 

 

Entrevistas em profundidade 

 

Respondente 1: homem, 27 anos. 

Entrevistador: Me fale como foi que você começou a buscar informações sobre os 

produtos ou serviços que você pretendia consumir. Houve influência de alguém? 

Resposta: Houve sim uma influência de ocasião, ocorreu que no passado eu comprei um 

computador com uma configuração incompatível com as minhas necessidades, comprei 

na empolgação do momento. Levei para casa o computador e me decepcionei. Desde 

então não compro nem um sanduíche sem antes ter alguma informação que me oriente. 

Acredito que se tornou uma mania. Acesso fóruns, sites e redes sociais sempre para 

saber das opiniões e estreito as minhas opções baseadas nas informações obtidas. 

 E: Conte sobre como surgiu sua vontade de compartilhar as suas opiniões sobre 

produtos e serviços que você consome. Quais os sites/aplicativos que você mais 

colabora postando suas impressões? 

R: Não gosto de embuste comercial, acredito que o vendedor está lá para vender e eu 

para lhe dar o dinheiro e penso que assim é a ordem das coisas. Minha escolha nunca 

dependerá apenas da persuasão do vendedor, mas sim de referências externas, opiniões 

comentários ou qualquer histórico positivo. Acesso sites conforme a ocasião, faço parte 

de alguns grupos em redes sociais, não uso aplicativos e claro, sempre que necessário 

comento minhas experiências fora do mundo virtual. Um dos sites que me impressionou 

com sua estrutura de confronto empresa/cliente é o ReclameAqui. É muito bom. Para 

automóveis gosto muito do site BestCars; para restaurantes eu prefiro as redes sociais; 

para os eletrônicos e informática, os fóruns especializados e perspectivas dos produtos 

no YouTube, através de overviews e reviews. 

E:Você consuma comentar com amigos e familiares sobre sua pesquisa pré-compra? 

Geralmente, o que eles acham disso? 

R: Não faço política negativa de alguma experiência ou produto, apenas expresso a 

minha opinião sincera sobre o todo. Embora eu comente com os amigos e familiares 
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pessoalmente, tenho muita cautela para não criar intrigas. Não quero ser o chato dono da 

verdade, mas por trás de um nickname, na internet, eu sou mais corajoso e permito-me 

estender as minhas opiniões com mais detalhes e amostras. 

 

Respondente 2: mulher, 25 anos. 

E: Me fale como foi que você começou a buscar informações sobre os produtos ou 

serviços que você pretendia consumir. Houve influência de alguém? 

R: Eu não me lembro exatamente quando foi que começou, mas na hora de comprar 

tento buscar informações de várias formas, desde amigos que entendam mais do 

assunto, como ler os comentários sobre o produto, quando o produto é de uma marca 

nova costumo buscar mais ainda. E o mesmo acontece com o vendedor, muitas vezes 

encontramos promoções (na internet) e não conhecemos o site, então antes de comprar 

sempre procuro me informar sobre a loja também, seja no Google, página do Facebook 

ou no Reclame Aqui. 

E: Conte sobre como surgiu sua vontade de compartilhar as suas opiniões sobre 

produtos e serviços que você consome. Quais os sites/aplicativos que você mais 

colabora postando suas impressões? 

R: Para responder essa pergunta primeiro temos dividir produto de serviço, pois são 

parecidos, mas nem tanto. Serviço geralmente tem um apelo mais constante, você assina 

um serviço, por exemplo. Então para serviço o que mais conta é um atendimento bom, e 

não somente o serviço em si. Já no caso do produto, a qualidade e entrega rápida é o que 

conta, já que o atendimento acontece uma vez só na hora da compra. 

Agora pensando nisso, em serviço sinto vontade e compartilhar [minha opinião] quando 

meu problema ou solicitação é resolvida rapidamente, com cordialidade ou ao contrário, 

quando meu problema demora demais para ser resolvido. 

Eu uso o Foursquare para deixar dicas, tanto elogios quanto críticas, agora o Reclame 

Aqui uso passivamente só lendo os problemas para me informar sobre a reputação da 

marca/produto. 
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E: Saber que alguém está tomando uma decisão baseado em uma opinião sua te deixa 

mais motivada a querer colaborar novamente? 

R: Não sei. Não tenho muito essa “pira” não. Acho mais bacana reportar coisas para 

marcas. Quando tenho um problema com algum produto/serviço procuro sempre 

reportar para a marca e ajudar em melhorias internas. 

E: Você consuma comentar com amigos e familiares sobre sua pesquisa pré-compra? 

Geralmente, o que eles acham disso? 

R: Sempre! Sou garimpeira na hora de comprar coisas, então sempre que descubro algo 

novo e que acho útil compartilho com amigos e colegas de trabalho. É bacana se sentir 

útil. 

 

Respondente 3: Mulher, 49 anos. 

E: Me conte quais são os principais fatores que te levam a escolher entre um 

produto/serviço do mesmo segmento quando as características físicas e econômicas são 

muito semelhantes.  

R: Bem, pensando em produtos muito semelhantes, acho que a credibilidade do 

fabricante é um ponto que pode diferenciá-lo, como sua tradição e solidez.  Procuro 

também a opinião de pessoas que tem o hábito de consumir este tipo de produto e 

conversar com elas, sempre com os amigos, é claro. E dou uma vasculhada na internet 

sobre o que é falado e comentado sobre o produto ou a marca.  Quando estou iniciando 

a minha busca pesquiso no site do produto também, mas acho que trocar ideias com 

pessoas que á utilizaram o produto é muito importante e quanto a isso pode-se e deve-se 

usar os recursos de busca na internet. 

E:  Fale um pouco o porquê de você não se sentir motivado a postar suas impressões 

sobre produtos e serviços que consome. 

R: Acho que é um pouco o tipo de perfil. Converso sobre hábitos de consumo com 

pessoas conhecidas, amigos principalmente, mas não entro em blogs, sites e essas coisas 

para exprimir a minha opinião. Acho que por não transitar por este mundo usualmente.  
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Já tive um caso de comprar um creme da Nivea e ter problemas com a embalagem, 

entrar no site, explicar a situação e ter o problema resolvido.  Parabenizei a empresa e o 

serviço que me atendeu via o próprio canal que usei. Fiquei realmente muito 

impressionada com o profissionalismo da empresa e dos profissionais que me 

atenderam, mas não fiz nenhum testemunho público. Não tenho este hábito.   

E: Caso uma marca decepcionasse você a ponto de sentir-se realmente prejudicado, 

você procuraria alertar seus amigos e familiares sobre o mau serviço prestado? Caso 

sim, essa motivação seria maior, menor ou semelhante se, ao contrário, alguma marca 

lhe trouxesse vantagens e um serviço excelente? Em algum dos 2 cenários você levaria 

ao público sua insatisfação/satisfação via site da marca, redes sociais ou aplicativos de 

consumo? 

R: Sim nos dois casos eu comentaria com amigos. Com produtos ou serviços que 

julguei boa ou excelente tenho todo o prazer em fazer propaganda, não vejo mal 

nenhum nisso, muito pelo contrário, acredito que devemos divulgar nossas opiniões das 

experiências de consumo.  No caso contrário também pelos mesmos motivos, acho que 

o consumidor tem um poder enorme em suas mãos quando avalia o que consome com 

coerência e criticidade. Acho que é uma das pontas da sociedade e dos formadores da 

cidadania.  

Hoje, com as redes sociais a opinião tem grande reverberação, pode-se compartilhar 

ideias, opiniões e saber várias coisas que não seria tão simples e fácil de saber 

se estivéssemos isolados, ou apenas conversando e trocando ideias com uma pessoa, 

como é nos emails.  Comento muito sobre experiências de consumo nas redes sociais.  

Mas não tenho nenhuma experiência em aplicativos de consumo e nem sei o que é. 

Respondente 4: Homem, 20 anos. 

E: Me fale quais são os principais fatores que te levam a escolher entre um 

produto/serviço do mesmo segmento quando as características físicas e econômicas são 

muito semelhantes.  

R: Eu costumo buscar saber o que meus amigos estão usando e o que eles pensam sobre 

o produto. Se disserem que é bom, provavelmente vou comprar. 
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E: E quando as opiniões dos seus diferentes amigos acabam sendo divergentes, o que te 

faz optar entre as opções? 

R: Normalmente tento descobrir qual deles entende mais do assunto. E também sempre 

acabo buscando no Google opinião de outras pessoas, esqueci de comentar. No Google 

eu consigo achar quase todas as informações que eu preciso, mas as vezes acabo me 

confundindo com milhares de opiniões. Aí decido mesmo pela opinião de quem eu 

conheço e confio na opinião. 

E:  Você afirmou no questionário que divulga suas opiniões e possui muita motivação 

para isso. Entretanto, falou que tua influência é baixa em quase todas as opções 

fornecidas, exceto amigos, que colocaste nota 5 de influência. O que te leva a ter esta 

relutância às opiniões expostas de outras formas, até mesmo a publicidade tradicional? 

R: Não acredito em publicidade. Eles estão lá para vender a qualquer custo. Acho bem 

legal algumas propagandas. Mas elas nunca me influenciam. Eu sou relutante a opinião 

de quem eu não conheço, mas uso o Google sim, como falei. Mas prefiro saber da 

opinião dos meus amigos, que conheço e confio. 

E: Caso uma marca decepcionasse você a ponto de sentir-se realmente prejudicado, 

você procuraria alertar seus amigos e familiares sobre o mau serviço prestado? Caso 

sim, essa motivação seria maior, menor ou semelhante se, ao contrário, alguma marca 

lhe trouxesse vantagens e um serviço excelente? Em algum dos 2 cenários você levaria 

ao público sua insatisfação/satisfação via site da marca, redes sociais ou aplicativos de 

consumo? 

R: Sim, acho que nos 2 casos, da mesma forma. Acho importante avisar as pessoas que 

podem estar correndo o risco de se decepcionarem com algum produto, especialmente 

as coisas mais caras. Assim como acho legal falar e indicar aquelas coisas que são boas 

e eu aprovo. Sempre falo para os meus amigos as coisas que eu sei que eles gostam e eu 

tenho uma marca muito boa para indicar. Acho que assim a gente consegue correr 

menos risco de comprar algo ruim. 

 


