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Resumo 

 

O tema deste artigo é o levantamento das ações de comunicação digital, via redes 

sociais, como forma de relacionamento de empresas do segmente alimentício que são 

atendidas por agências associadas à AGADI (Associação Gaúcha das Agências 

Digitais). O objetivo desta investigação é verificar de que maneira são estabelecidas 

essas relações nestes ambientes, além de ter o intuito de identificar que tipo de 

participação o consumidor pode ter nas decisões corporativas a partir destes ambientes. 

Como método de estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. Também 

foram realizados contatos via e-mail com as dez principais empresas do segmento 

alimentício associadas à AGADI além de pesquisa em sites na web.  
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Introdução: 

 

O crescimento fenomenal das redes sociais na internet tem alterado o modo das pessoas 

se comunicarem, trocar idéias, e disseminar informação. Enquanto estas novas 

ferramentas de comunicação criam grandes oportunidades, elas podem, também, causar 

algumas conseqüências para os indivíduos e apresentam muitos desafios para empresas 

que podem deixar suas marcas expostas e vulneráveis ao tipo de conteúdo gerado pelo 
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seu consumidor. Nesse contexto, as redes sociais são ferramentas significativas e que 

não podem ser ignoradas, que favorecem a comunicação bidirecional, em que o locutor 

e interlocutor se comunicam instantaneamente escrevendo sobre os diversos assuntos e 

expressando sua impressão com liberdade e informalidade. Nunca os consumidores 

puderam se expressar com tamanha liberdade e alcance, o que pode representar 

oportunidades e ameaças para as empresas, pois sua reclamação ou elogio pode ser 

facilmente localizado nos mecanismos de busca por consumidores interessados em 

determinadas marcas. Sendo assim, um dos temas deste artigo é, também, a apropriação 

de conteúdo gerado pelo consumidor (CGC) em espaços controlados pela comunicação 

corporativa (Montardo, 2001). Os gestores necessitam, dessa forma, entender o poder de 

construir e negociar idéias, onde as opiniões das pessoas comuns ganham cada vez mais 

credibilidade do que as veiculadas por um canal oficial de comunicação.  

 

 Como método de estudo utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental sobre 

definição e tipologia de CGC e suas implicações na comunicação corporativa, por meio 

de consulta aos principais autores relacionados ao tema. Para viabilizar os objetivos 

deste estudo, foram feitos contatos via e-mail com as dez principais empresas do 

segmento alimentício, que teve o fator marca mais lembrada como quesito de escolha, 

associadas à AGADI e pesquisa em sites e/ou algum tipo de página na internet como 

blog, Orkut
6
, Facebook

7
, etc.  

 

 

1. Web e CGC (Conteúdo Gerado pelo Consumidor)  

 

 

Conteúdo gerado pelo usuário (do inglês User Generated Content - UGC), ou conteúdo 

gerado pelo consumidor (CGC) é o conteúdo disponibilizado na Internet criado por um 

não profissional, um usuário comum comentando sobre determinada marca. De forma 

complementar, Vickery e Wunsch-Vincent (2007) propõe que conteúdo criado pelo 

usuário
8
 pode ser definido como: “i) conteúdo disponibilizado na internet; ii) que reflete 
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um certo esforço criativo e, iii) que é criado fora de práticas e de rotinas profissionais” 

(VICKERY; WUNSCH-VINCENT, 2007, p. 9).  

Os autores (2007) ressaltam que apesar das motivações para a criação de conteúdo na 

web vem da possível notoriedade, fama e dinheiro, a monetização de CGC é a tendência 

do mercado. 

Bruns (2008) aponta certas características de criação de conteúdo: visão do processo de 

criação coletiva como um todo por todos os participantes; equipotencialidade ao invés 

de hierarquia (expertise e conhecimento do processo definem quem deve participar do 

mesmo; tarefas granulantes, não compostas e conteúdo compartilhado. 

O maior exemplo dessa tendência é o You Tube, site onde as pessoas podem publicar 

vídeos pessoais. O site chega a receber 40 mil novos vídeos por dia, todos incluídos 

pelos seus usuários. Ainda que parte desses vídeos sejam pedaços de programas 

gravados da TV - portanto piratas -, cerca de 60% da programação é "original", ou seja, 

conteúdos feitos pelos próprios usuários.  

Vickery e Wunsch-Vincent (2007) apontam a  facilidade de uso das ferramentas 

distribuídas gratuitamente na internet e a difusão do acesso à banda larga fatores 

fundamentais para a ampliação da participação na criação, distribuição, acesso e uso do 

conteúdo digital. No que diz respeito à distribuição deste conteúdo, cabe acrescentar a 

sofisticação dos motores de busca e a folksonomia
9
 como fatores que favorecem este 

contexto, pois, acredita-se, criação de conteúdo sem possibilidade de distribuição do 

mesmo parece não fazer sentido. 

Quanto às plataformas on-line mais usadas para a distribuição desses conteúdos estão 

inclusos os blogs, wikis e outros formatos baseados em colaboração de texto, sites de 

postagem de vídeos (ex: Youtube) e sites de redes sociais (ex: Facebook). Em relação 

aos tipos de CGC, Vickery e Wunsch-Vincent (2007), sugerem textos, fotos e imagens, 

áudios e vídeos.  

                                                                                                                                               
 
9 Folksonomia é a possibilidade que o indivíduo tem de relacionar qualquer palavra a um dado armazenado em 

determinados suportes on-line, por meio de uma tag (etiqueta) adicionada ao documento. Trata-se, então, de uma 

forma coletiva de organizar a informação na web. (Aquino, 2007). 
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No gráfico abaixo observemos a participação dos usuários nas principais atividades 

atribuídas, hoje, pela internet como forma de gerar conteúdo sobre determinado assunto. 

Figura 1: Participação dos usuários na internet: 

  

Esta figura representa, em porcentagem, o número de Americanos adultos que se 

conectam, no mínimo, uma vez por mês (mais de 10 mil entrevistados). 
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Já no Brasil, o número de internautas com banda larga cresceu aproximadamente 53% 

no último ano e, consequentemente, tivemos um significativo aumento na participação 

do brasileiro nas redes sociais. Postar um vídeo, escrever um texto em um blog ou 

manter contato com um amigo por meio das mídias digitais se tornou um hábito comum 

entre os jovens no Brasil. 

1.2. CGC e modos de participação na web: 

Como é a participação das pessoas na internet hoje?  Muitas coisas têm sido escritas 

sobre como as pessoas se comportam em relação a blogs, redes sociais e, 

consequentemente, sobre CGC. Não podemos esquecer que estamos falando sobre 

tecnologia, e tecnologia muda muito rápido. As pessoas participam de formas diferentes 

e mantêm diferentes tipos de relacionamentos na internet, então tentemos nos concentrar 

nas relações e não nas tecnologias. 

Cada pessoa tem o poder de assumir um papel na internet. Uma plataforma é diferente 

da outra e cada uma possui o seu objetivo, seja ele informar, postar fotos, vídeos ou até 

mesmo partilhar idéias em um grande grupo através das redes sociais. Sendo assim, 

Charlene Li e Josh Bernoff (2008) defendem que cada pessoa possui um papel diferente 

em relação ao conteúdo gerado pelo consumidor, e que cada um possui sua importância 

para que o outro ocorra como, por exemplo, só terei êxito em meu blog, se muitas 

pessoas o comentarem. Logo precisa-se de, no mínimo, dois integrantes da escada 

tecnográfica: 1 - o autor de um blog, 2 - o leitor/comentarista do mesmo. 

 Para esclarecer melhor a idéia dos autores (2008), usemos como exemplo um Perfil 

Social Tecnográfico como forma de separar, por grupo, as pessoas e suas respectivas 

atividades das quais participam na web. Imaginemos uma escada, em que podemos usar 

como método para classificar os usuários/consumidores de acordo com seu 

envolvimento em qualquer tipo de site de relacionamento ou de troca de informação. 
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Figura 2: diferentes papéis que podem ser assumidos pelos usuários:  

 

 

 Creators, no topo da escada, são consumidores on line que no mínimo de 

uma vez por mês publicam em blog ou artigo online, mantêm uma página na 
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internet, ou baixam vídeos e músicas de sites como o YouTube. Nos EUA os 

creators representam 18% dos adultos online; na Europa são somente 10%. 

Korea do Norte são 38%, maior população ativa de blogs do mundo. 

 Critics reagem aos conteúdos online, deixando comentários em blogs ou 

fóruns online, deixando opiniões sobre algum produto, ou editando wikis. 

 Collectors votam em sites, usam URLs e conexões RSS. Coletam e agregam 

informações. 

 Joiners participam ou mantêm um perfilem qualquer tipo de site de 

relacionamento como Facebook, Orkut, etc. 

 Spectators usa o que o resto produz –blog, vídeos online, podcasts, fóruns, 

etc. 

 Inactives não possuem nenhum tipo de participação. 

 

Com esse tipo de classificação podemos entender como as tecnologias sociais vêem 

sendo adotadas por cada grupo de pessoas. Se um grupo se encaixa como seu 

consumidor, pode-se usar o Perfil Social Tecnográfico para se construir uma estratégia 

apropriada para os objetivos a serem alcançados. 

 

2. Produsers e prosumers 

 

Os produsers ocupam a mesma posição de produtor e usuário, engajados no ato da 

produsage, conforme Bruns (2008). Entre outras palavras, Bruns e Jacobs (2007), 

apontam que produsers definem os “usuários de ambientes colaborativos que se 

comprometem com conteúdos intercambiáveis tanto como consumidores quanto como 
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produtores (e, freqüentemente, em ambos ao mesmo tempo virtualmente): eles fazem o 

que agora se chama de produsage
10

.” (BRUNS; JACOBS 2007, p. 6). 

 A expressão prosumer, originário do Inglês que vem da junção de produser (produtor) e 

consumer (consumidor) ou, professional (profissional) e consumer (consumidor), é um 

neologismo usado por Alvin Toffler para indicar o novo papel do consumidor na 

sociedade pós-moderna, ou seja, um “consumidor profissional” cujo feedback de suas 

necessidades, gostos e impressões às organizações, colabora para a criação de novos 

produtos e serviços. “Em outras palavras, os clientes fazem mais do que customizar os 

seus produtos; eles podem se auto-organizar para criá-los” (TAPSCOTT; WILLIAMS 

2007, p. 159).  

Em tempos de CGC, Benkler (2006), sinaliza novas formas de colaboração e 

competição, na medida em que as empresas preocupam-se em dar atenção ao seu 

usuário. Prestando atenção nas ações de seus consumidores, gerentes podem usá-los 

como ferramenta de co-produção, aumentando o índice de aceitação e até mesmo de 

venda do produto. Um ponto importante, segundo o autor (2006), é que não se pode 

confundir o usuário com um empregado, nem tentar atingi-lo ou manipulá-lo com 

propagandas.  

Frente a esse quadro, o que mudou, é que não se tem mais controle dos espaços em que 

determinada marca aparece e do que as pessoas falam sobre ela. O que acaba tornando 

ainda mais importante a participação efetiva das organizações nesses espaços. 

 

 

3 Metodologia, objetos de estudo e análise 

 

 

O delineamento da pesquisa consiste em levantamento bibliográfico dos principais 

autores relacionados ao tema, investigação dos sites que as empresas disponibilizam na 

internet e, por fim, contato via e-mail com as empresas selecionadas para o estudo. Para 

análise do estudo utilizou-se como amostra as dez principais empresas do ramo 

alimentício, associada à AGADI, que teve o fator marca mais lembrada como quesito de 

escolha.  

                                                 
10 Produção/uso. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedade_p%C3%B3s-moderna&action=edit&redlink=1
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Em função desta escolha metodológica, percebe-se que é necessário que seu problema 

de pesquisa deva ser retomado em estudos posteriores em outros enfoques (Gil, 2006).  

 

3.1 Marcas analisadas 

 

Por meio da metodologia descrita acima, as seguintes marcas analisadas foram: 

Companhia Zaffari Bourbon, Elege, grupo Wal-Mart (Big, Maxxi, Nacional), Nutella 

(grupo Ferrero do Brasil, KRAFT - Trakinas 3.0, Coca- Cola e Budweiser, sendo que, 

somente a Companhia Zaffari Bourbon apresentou alguma plataforma de comunicação 

digital oferecida em seu site. 

 

 

3.1.1 Zaffari Bourbon: descrição  

 

Segundo o site do grupo Zaffari Bourbon
11

, o ano de 1935, na região norte do Rio 

Grande do Sul (Brasil), o fundador, Francisco José Zaffari e sua esposa, Santina de 

Carli Zaffari, montaram uma pequena casa de comércio. Era um armazém de gêneros 

alimentícios, instalado na frente da residência do casal, na Vila Sete de Setembro, 

interior do município de Erechim. Anos mais tarde, em 1947, mudou-se com a família 

para Erval Grande, cidade sede do distrito, onde abriu uma nova casa comercial, já bem 

melhor estruturada. Os filhos desempenharam papel fundamental nesse crescimento, 

auxiliando o pai na administração do negócio. Na década de 50, os negócios 

prosperaram e a família pôde inaugurar as primeiras filiais, em localidades vizinhas à 

sede do distrito. E, em 1960, a empresa chegou a Porto Alegre, abrindo seu primeiro 

estabelecimento de comércio na capital, um atacado. Esse foi o ponto de partida para 

uma nova etapa de expansão. Hoje, a Companhia Zaffari possui uma rede de 

hipermercados e shopping centers no Rio Grande do Sul e em São Paulo.  

 

3.1.2 Zaffari Bourbon: análise do site 

 

                                                 
11

 Disponível em http://www.zaffari.com.br/zaffari/capa/capa.php 
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Em relação ao site, em primeiro lugar, nota-se que não existe um forte apelo à ação 

digital. Em primeiro lugar, podemos observar que a companhia Zaffari dispõe de um 

blog
12

 controlado pela marca sem ferramenta de comentário, ou seja, sem interatividade.  

A segunda plataforma encontrada no site seria um link de “siga-nos no Twitter
13

”, 

possibilitando, assim, uma maior interação entre marca e consumidor. Com mais de 670 

seguidores, a empresa busca por meio desta ferramenta se aproximar de seus clientes 

com dicas de culinária, eventos e informações gerais sobre a marca Zaffari Bourbon. 

Apesar da baixa exploração das ferramentas digitais, nota-se que de todas as redes 

alimentícias examinadas, somente o Zaffari Bourbon se preocupou em atender seus 

clientes, também, no meio digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Blog é uma abreviação de weblog, qualquer registro frequente de informações pode ser considerado um 

blog (AMARAL, MONTARDO, RECUERO 2009). 
13

 Uma palavra, dez palavras, 140 caracteres, uma foto, um vídeo, um link, às vezes, apenas uma letra ou 

um emoticon. 
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Considerações Finais 

Levando em conta o limite de pesquisa das ações partirem do site das empresas 

analisadas percebe-se que, ao que tudo indica, algumas marcas de alimentos mantêm 

algum tipo de relacionamento na web a até promovem ações de comunicação digital 

neste ambiente, mas ao mesmo tempo de forma controlada.  

Quanto a isso, a partir dos casos analisados, entende-se que ainda não existe uma real 

preocupação do ramo alimentício em relação à comunicação digital no que diz respeito 

à distribuidora. Por outro lado, o e-commerce parece estimular ações diferenciadas no 

meio digital como o Grupo Pão de açúcar, por exemplo, o que não é o caso do grupo 

Zaffari Bourbon. 

Utiliza estratégias junto às redes sociais sem estabelecer um alto grau de envolvimento 

da empresa com a comunidade, por si só de nada adianta. É necessário promover a 

participação do consumidor de forma bidirecional. Os gestores devem estar alinhados 

com os objetivos e interesses da comunidade para que haja consistência e envolvimento. 

A imobilidade das corporações em corresponder da melhor forma às expectativas de 

seus clientes no ambiente digital acaba por comprometer sua credibilidade. Lançar-se ao 

universo online requer prestar mais atenção às ferramentas escolhidas e aos conteúdos 

fornecidos/recebidos, de forma a estabelecer uma relação mais respeitosa e proporcionar 

interações significativas. 
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Com a necessidade de um recorte, levar a pesquisa em torno do limite de empresas 

associadas à AGADI acabou por restringir a amostra. Para os próximos passos há a 

necessidade de rever essa condição. 

 

 

  

 

 

Referências Bibliográficas: 

AMARAL, A.; MONTARDO, S. P., RECUERO, R. Blogs.com: estudos sobre blogs e 

comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. 

 
ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. Do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de 

Janeiro: Campus, 2006.  

 

BENKLER, Y. The wealth of networks. How social production transforms markets and 

freedom. New Haven: Yale University Press, 2006.   

BRUNS, A. Blogs, Wikipedia, Second Life, and beyond. From production to produsage. New 

York: Peterlang, 2008.  

 

BRUNS, A.; JACOBS, J. Uses of blogs. New York: Peter Lang, 2007.  

 

CARVALHO, C.; MONTARDO, S. P. Reputação on-line e Web Semântica. Estudo 

comparativo de buscas aplicado a blogs. No prelo.  

 

CARVALHO, C. S. ; MONTARDO, S. P. ; ROSA, H. A. ; GOULART, R. V. . Monitoramento 

da imagem das organizações e ferramentas de busca de blogs. In: Prisma.com, Porto, Portugal, 

v. 3, p. 420-447, 2006. Disponível em http://www.sandramontardo.com/art/monitoramento.pdf.  

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 2006. 

IAB Plataform Status Report: UGC, Social Media and Advertising – An Overview. 2008. 

Disponível em http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf. Acesso em 2 jul. 2009. 

 

GILLIN, Paul; The New Influencers: A Marketer´s Guide to the New Social Media. 

California: Quill Driver Books, 2009.  

 

 

LI, Charlene; BERNOF; Josh. Groundswell: winning in a world transformed by social 

technologies. Boston: Harvard business press, 2008. 

 

RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

http://www.sandramontardo.com/art/monitoramento.pdf
http://www.iab.net/media/file/2008_ugc_platform.pdf


Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  – Novo Hamburgo – RS  17 a 19 de maio de 2010 

 13 

 

SOUZA, E. A. O poder dos amadores: a geração de conteúdo pelo consumidor como estratégia 

de comunicação de marca. Novo Hamburgo, 2009. Monografia (Graduação em Comunicação 

Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda). Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, 

Centro Universitário Feevale.  

 

TAPSCOTT, Dan. WILLIAMS, Anthony. Wikinomics. Como a colaboração em massa pode 

mudar o seu negócio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2007. 

 

VICKERY, G.; WUNSCH-VINCENT, S. Participative Web and User-Created Content. 

Web 2.0, Wikis and Social Network. Paris: OECD, 2007.  

 


