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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como delimitação de tema a inserção da cultura da 

convergência em publicidade e propaganda a partir da investigação dos pontos de interação 

com o público, propostos pelo objeto de estudo, o site do projeto Fiat Mio. Através da 

participação dos internautas na página, foi criado o primeiro carro colaborativo do mundo, 

inteiramente baseado nas sugestões e ideias de seus consumidores. Tendo como problema de 

pesquisa o valor que a cultura da convergência pode agregar a relação e comunicação entre 

emissores e receptores, consumidores e empresa. Dessa forma seu objetivo principal é 

investigar os pontos de interação e participação dos participantes do projeto, além de estudar 

suas características e ferramentas de comunicação utilizadas no processo. Com um referencial 

teórico que compreende tópicos como a cultura, cultura da convergência, cibercultura, 

interação e interatividade, mix de comunicação, as redes sociais na internet e o 

comportamento dos novos consumidores. O estudo demonstra que as interações entre emissor 

e receptor no processo da comunicação desenvolvem a oportunidade de novas tendências nas 

formas de relação e participação do público em publicidade e propaganda.  

 

 

Palavras-chave: cultura da convergência, interação, interatividade, cibercultura, novos 

consumidores.  

 

 

ABSTRACT 

 

The reserach study has the delimitation of theme about convergence culture in advertising by 

the investigation of interaction points with the public, proposed by the object of study, Fiat 

Mio webpage. Trough the participation of the public in the website, was created the first 

collaborative car in the world, entirely based on suggestion and ideas from their consumers. 

Having as a problem research the value that the convergence culture can add to the 

relationship and communication between senders and receivers, consumers and organizations. 

The main objective is to investigate  the points of interplay and participation between the 

project participants, besides the study of their features and tools used in the communication 

process. The theoretical framework includes topics such as cultures, convergence culture, 

cyberculture, interactivity and interaction, media mix, social networks and new consumers‟ 

behavior. The study demonstrates that interactions between sender and receiver in the 

communication process develop the opportunity for new trends in the ways of relationship 

and participation advertising.  

 

 

Keywords: convergence culture, interacion and interactivity, cyberculture, new consumers.  
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“And in the end the love you take 

Is equal to the love you make.”  
(trecho de The End, por Lennon/McCartneyI, 1969) 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A cultura faz referência a um conjunto de valores, artefatos, idéias e outros símbolos 

significativos que auxiliam a comunicação, interpretação e avaliação entre indivíduos como 

membros da sociedade (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2000). Segundo Blackwell, 

Engel e Miniard (2000) ela inclui elementos abstratos e materiais: os abstratos incluem 

valores, atitudes, idéias e tipos de personalidade, e os materiais incluem livros, computadores, 

telefones e produtos específicos. A união entre elementos materiais, como a convergência de 

dispositivos midiáticos, e elementos abstratos, como a percepção dos indivíduos e interação 

dentro desses dispositivos, é responsável pela origem da cultura da convergência.   

A cultura da convergência envolve três conceitos básicos: convergência dos meios de 

comunicação, cultura participativa e inteligência coletiva. De acordo com Jenkins (2009, 

p.29), entusiasta do termo, “convergência é uma palavra que consegue definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais”.  

Portanto, por convergência Jenkins (2009) se refere ao fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao 

comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Entretanto, a convergência 

não depende apenas de aparelhos midiáticos, pois ela ocorre na mente dos consumidores 

individualmente e a partir de suas interações sociais com outros.  

A cultura participativa pode ser considerada o fim da passividade do receptor no 

processo cultural de comunicação, tornando-o ator ativo, consumidor e produtor de mídia e 

informação. Pois como afirma Chris Anderson (2006, p.81), editor da revista Wired, “a linha 

atual entre produtores e consumidores tornou-se menos nítida. Os consumidores também são 

produtores. Alguns criam a partir do nada; outros modificam os trabalhos alheios, remixando-

os de maneira literal ou figurativa”.  

A inteligência coletiva, conceito cunhado pelo francês defensor da cibercultura, Pierre 

Lévy (1998), é uma forma de consumo de informação em um processo coletivo, visto que 

cada indivíduo possui uma parcela de conhecimento que se unido com outros indivíduos torna 

a produção midiática e informacional coletiva. Afinal, “a cibercultura e cultura da 

convergência não são termos opostos, mas sim interligados e complementares” (SILVEIRA, 

2010, p.18). 
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 Segundo Lewis e Bridges (2004, p.114) “na era da informação um número cada vez 

menor de bens e serviços está sendo criado exclusivamente por consumidores ou produtores, 

mas pela parceria inteligente de ambos”. Através da interação na internet, o consumidor abre 

mão da passividade e se torna ativo no compartilhamento de conteúdo, interagindo com 

outros internautas e até mesmo com a marca. Portanto, a cultura da convergência se tornou 

mais presente e importante no processo de comunicação em publicidade e propaganda.  

O estudo de pesquisa visa estudar as características de cultura da convergência 

inseridas no ambiente da publicidade e propaganda, tendo como objeto de estudo a relação e 

interação entre os consumidores e o site do projeto Fiat Mio.  

A partir dessas constatações foi proposto o seguinte problema de pesquisa: “Como a 

cultura da convergência em publicidade e propaganda agrega valor na relação entre 

consumidor e empresa (emissor-receptor)?”.  

Para responder a questão foram estabelecidos objetivos a partir de linhas de estudo e 

pesquisa para comprovação dos resultados a respeito do problema. Portanto, tendo como 

objetivo geral analisar as características da cultura da convergência presentes no site do Fiat 

Mio, a partir dos pontos de interação e participação do público no projeto. Os seguintes 

objetivos específicos surgem do objetivo principal:  

a) Pontuar as gradações de interação propostas pelo Fiat Mio para se relacionar com 

seus consumidores. 

b) Descrever as ferramentas utilizadas no processo de comunicação entre emissor e 

receptor.  

c) Comentar as principais características da participação do público no site do Fiat 

Mio.   

 A Publicidade está diretamente relacionada à cultura, inserida nela como agente 

transformador de hábitos e costumes dos consumidores, afinal “a cultura humana existe num 

continuum, ela é cumulativa, não no sentido linear, mas no sentido de interação incessante de 

tradição e mudança, persistência e transformação” (SANTAELLA, 2001, p.57).  

Atualmente com a ascensão da internet para os mais diversificados públicos e o 

crescimento de novas tecnologias, ocorre a criação de um novo cenário onde a informação é 

compartilhada e transformada com velocidade e interação entre os internautas, os receptores 

se tornam emissores em um processo onde a inteligência coletiva, cultura participativa e 

cibercultura estão presentes. Esses argumentos fundamentaram a justificativa para a 

realização do projeto de pesquisa.   
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Portanto “não se pode definir de maneira fechada que sujeito A ou B são emissor e 

receptor, porque ambos têm seus papéis misturados e ampliados, A e B são agentes ativos na 

rede” (SILVEIRA, 2010, p.26). A busca por um estudo a respeito dessas características 

compreendidas pela cultura da convergência se torna pertinente para a publicidade e 

propaganda a partir das inovações nas formas de interação propostas pela internet sobre o 

tradicional esquema de comunicação. Ainda, segundo Santaella (2001, p.16) “as interações 

entre os indivíduos são constituidoras das culturas que se formam, conservam-se e, enquanto 

se conservam, transformam-se”.  

 Com a cultura da convergência, os indivíduos têm mais espaço para participar de 

discussões sobre produtos e marcas que consomem, compartilhando informação entre um 

público que possui os mesmos hábitos de consumo. Segundo Silveira (2010, p. 18) “no 

ambiente digital, o público dispõe de uma maior autonomia não apenas para acessar o 

conteúdo de acordo com sua demanda particular, mas de contribuir com o material que está 

disponível”.  

Um ambiente composto por redes e comunidades virtuais proporciona a possibilidade 

de incentivar o público a participar pertinentemente na relação entre marcas e produtos, com 

opiniões reveladoras a respeito de seus interesses e desejos como consumidores.  

O universo da pesquisa é compreendido no site <www.fiatmio.cc> do projeto Fiat 

Mio, que possui um design funcional e é dividido em cinco partes informativas e interativas 

sobre o processo de criação do automóvel conceito: página inicial, ideias, conheça o FCC-III 

e participantes.  

  O objeto de estudo, o website do projeto Fiat Mio que armazena as sugestões e 

interações entre consumidores para a criação de um novo produto, no caso um carro conceito 

criado baseado nas ideias do público, proporciona um estudo sobre a cultura da convergência 

em publicidade e propaganda. Dessa maneira, o projeto de pesquisa é norteado pela 

oportunidade de uma maior compreensão a respeito das tendências de comunicação em novas 

tecnologias e comportamento do consumidor, afinal uma relação participativa entre público e 

marca se torna uma vantagem competitiva em tempos de interação na internet e transformação 

cultural.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURA: UM ELEMENTO DE TRANSFORMAÇÃO NO AMBIENTE DAS 

RELAÇÕES HUMANAS   

 

Para Santaella (2003) as definições de cultura são numerosas, entretanto o consenso é 

de que ela se manifesta em instituições, padrões de pensamento e objetos materiais, 

permitindo a adaptação humana ao seu ambiente natural. Portanto, a cultura faz parte do 

ambiente humano com suas transformações, tradições, ideias, comportamento, costumes e o 

compartilhamento de seus aprendizados. A cultura é um agente de transformação que está 

incorporado também nos hábitos e costumes de empresas e organizações.  

Segundo Marchiori (2008), a cultura organizacional se forma a partir do momento em 

que as pessoas se relacionam, portanto se elas se relacionam, estão se comunicando, a cultura 

e comunicação são aspectos indissociáveis de uma realidade organizacional. Empresas e 

organizações devem acompanhar as transformações culturais para manter uma relação mais 

próxima ao seu público. 

É possível afirmar segundo Freitas (2007, p.12) que “entender a organização como 

uma cultura é reconhecer o papel ativo dos indivíduos na construção da realidade 

organizacional e no desenvolvimento de construções compartilhadas para as suas 

experiências”, e isto vai mostrar como os indivíduos criam sentido para as suas interações. 

Interações estas que estão se tornando cada vez mais freqüentes com a inserção das novas 

tecnologias no cotidiano das pessoas e organizações. 

Compreende-se que as organizações são fenômenos sociais e sendo assim, Marchiori 

(2008, p.83) ressalta que “uma das suas principais características é a interação humana”. Com 

isto, constata-se que as culturas normalmente não são planejadas ou presumíveis e sim 

produtos naturais da interação social e que têm na comunicação a sua formação. 

Para Anderson (2006) a cultura pode ser considerada como a superposição de muitos 

fios entrelaçados, acessível individualmente, entretanto interliga diferentes grupos de pessoas 

simultaneamente.  

Segundo Samara e Marsch (2005) a cultura fornece aos indivíduos um senso de 

identidade e compreensão do comportamento aceitável dentro da sociedade, ela possui 

influências e efeitos inevitáveis sobre os indivíduos quando buscam atender seus desejos e 

necessidades de consumo.  
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Os comportamentos individuais variam e inovações ocorrem, portanto mesmo as 

configurações básicas da cultura podem sofrer mudanças (SANTAELLA, 2003). Com a 

convergência de múltiplas plataformas de mídia na internet e suas transformações culturais, 

surge um novo modelo de cultura: a cultura da convergência  

 

 

2.1.1 Cultura da convergência: a interação entre emissor e receptor. 

 

Henry Jenkins (2009), em seu livro Cultura da Convergência, saúda seus leitores 

prevendo mudanças culturais na comunicação, onde as velhas e novas mídias colidem, onde 

mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e 

consumidor interagem de maneiras imprevisíveis.   

Ou seja, a cultura da convergência é uma nova forma de cultura na comunicação, onde 

o emissor passa a se tornar receptor e vice-versa. Por convergência Jenkins (2009, p.29) se 

refere “ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação”. O comportamento migratório do público é baseado na sua busca de 

experiências em entretenimento e informação, como recepção e transformação de conteúdo.  

Ainda, sobre a definição de convergência, Jenkins (2009, p.29) afirma que “é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais”. Por isso a sua importância cultural nas formas de comunicação entre indivíduos.  

 

Meu argumento aqui será contra a idéia de que a convergência deve ser 

compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas 

funções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a convergência representa uma 

transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar 

novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos. 

(JENKINS, 2009, p.29-30)  

 

Portanto, a convergência não ocorre apenas por meio de aparelhos, por mais 

sofisticados que venham a ser, a convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com outros (JENKINS, 2009). Contudo a 

convergência das mídias, através da revolução digital, é o agente de interação dessa nova 

cultura e seus usuários, como o seguinte trecho ilustra:  
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No cerne dessa revolução está a possibilidade aberta pelo computador de converter 

toda informação – texto, som, imagem, vídeo – em uma mesma linguagem 

universal. Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas 

as mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e 

distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de 

convergência das mídias. (SANTAELLA, 2003, p.59)  

 

 Para Fernandez (2010, p.3) “convergência pode ser definida como a tendência de 

teorias, abordagens ou fenômenos a um único ponto.” Um fenômeno que envolve a 

convergência de linguagem, que segundo Fernandez (2010) pode ser explicada por uma 

mudança de comportamento no consumo de mídia, pois a partir da fragmentação de consumo, 

é natural que o consumidor faça uma fusão mental de conceitos e narrativas em dispositivos 

midiáticos através de suas interfaces. 

Para Poster (1995) citado por Santaella (2003, p.91), “uma interface está entre o 

humano e o maquínico, uma espécie de membrana, dividindo e ao mesmo tempo conectando 

dois mundos que estão alheios, mas também dependentes um do outro”. Essa nova forma de 

relação entre o indivíduo e a internet é responsável por mudanças profundas provocadas pela 

extensão e desenvolvimento das hiper-redes multimídia de comunicação interpessoal, criando 

um ambiente onde cada um pode tornar-se produtor, criador e difusor de seus próprios 

produtos (SANTAELLA, 2003).  

 Portanto, a cultura da convergência ocorre na participação e interação entre o público, 

nas interações sociais e em compartilhamento de conteúdo, individualmente e coletivamente. 

A partir disso se tem o segundo conceito de Cultura da Convergência, a cultura participativa:  

 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar sobre 

produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, podemos 

agora considerá-los como participantes interagindo de acordo com um novo 

conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. (JENKINS, 2009, 

p.30)  

 

 Uma cultura onde os consumidores participam de forma ativa da criação e circulação 

de novos conteúdos. Uma das formas mais utilizadas para a interação entre consumidores e 

criação de conteúdo são as comunidades virtuais na internet, que estão diretamente 

relacionadas ao termo inteligência coletiva. Para Lévy citado por Santaella (2004), o 

ciberespaço, ambiente da internet, oferece objetos que rolam entre os grupos, memórias 

compartilhadas, hipertextos comunitários para a constituição de coletivos inteligentes.  

De acordo com Jenkins (2009) a inteligência coletiva se refere à capacidade de 

comunidades virtuais alavancarem o conhecimento e a especialização de seus membros, 

normalmente pela colaboração e discussão em larga escala. Ou seja, nesse ambiente acontece 
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a cultura participativa, durante as relações de criação e transformação de conteúdo, por parte 

dos consumidores, através da convergência das mídias.  

 
A hibridização de tecnologias e linguagens vem sendo chamada de convergência das 

mídias. Entretanto, há certa sutileza na compreensão dessa expressão que merece ser 

levada em conta. A hipermídia mescla textos, imagens fixas e animadas, vídeos, 

sons, ruídos em um todo complexo. É essa mescla de vários setores tecnológicos e 

várias mídias anteriormente separadas e agora convergentes em um único aparelho, 

o computador, que é comumente referida como convergência das mídias. 

(SANTAELLA, 2004, p. 48)  

 

 Para Santaella (2004) a hipermídia é uma linguagem interativa onde o usuário 

determina qual informação deve ser explorada e em que seqüência ela deve ser vista. Assim 

como para Piscitelli (2002) citado por Santaella (2003) a hipermídia se trata de um 

conglomerado de informação multimídia de acesso não seqüencial que são navegáveis através 

de palavras-chave semi-aleatórias. Ou seja, quanto maior é a interatividade na cultura da 

convergência, mais profunda é a experiência de imersão e interação dos usuários.   

 

 

2.1.1.1 Interação e interatividade 

 

 A principal característica da tecnologia criada e distribuída em formato digital, 

potencializada pela configuração informacional em rede, é permitir que os meios de 

comunicação possam atingir os usuários e obter um feedback imediato, ou seja, seu poder de 

interatividade (SANTAELLA, 2004). Esse caráter proporcionado pela comunicação digital 

em rede, entre vários usuários, apresenta um campo de interação e interatividade totalmente 

novo a ser explorado.   

A interação estudada por Thompson (1998) citado por Primo (2007) busca discutir o 

potencial dialógico nos meios tradicionais. Para Santaella (2004) entre as mídias disponíveis, 

a internet é a única inteiramente dialógica e interativa, considerada uma grande inovação na 

comunicação entre redes.  

As três formas de situações interativas criadas pelos meios de comunicação, sugeridas 

por Thompson (1998) citado por Primo (2007), são: interação face a face, interação mediada e 

a interação quase mediada. Na interação face a face o diálogo ocorre através de uma 

multiplicidade de deixas simbólicas. 
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O diálogo na interação face a face apresenta uma “multiplicidade de deixas 

simbólicas”, ou seja, as palavras vêm acompanhadas de informações não-verbais 

como piscadelas e gestos, franzimento de sobrancelhas, variações na entonação etc. 

(que podem reduzir ou até mesmo ampliar ambigüidades) (PRIMO, 2007, p.20). 

 

 

 Ou seja, face a face a possibilidade de informações não-verbais é maior através da 

interação de gestos entre receptor e emissor. Diferente das interações mediadas, que segundo 

Primo (2007) ocorrem através de um meio técnico, como em cartas ou conversas telefônicas, 

onde o diálogo acontece remotamente no espaço e/ou no tempo.  

 Por serem interações mediadas por meios técnicos o fator de deixas simbólicas deixa 

de existir, a partir do momento em que não ocorre a presença física. Segundo Santaella (2004, 

p. 161) “os tipos de interação que ocorrem na comunicação mediada por computador, 

especialmente no ciberespaço, são muitas e apresentam uma variedade de aplicações".  

  Finalmente, a interação quase mediada, segundo Primo (2007, p.20) “se refere aos 

meios de comunicação de massa – como livro, jornal, rádio, televisão, etc. –, dissemina-se no 

espaço e no tempo, mas é monológica, isto é, o fluxo da comunicação é predominantemente 

de sentido único”.  Portanto, não é dialógica, não ocorre diálogo entre seu receptor e emissor 

durante a interação, diferente da interação face a face e a interação mediada. 

Na realidade virtual, Steur (1993) citado por Primo (2007) define a interatividade 

como a extensão em que os usuários podem participar na modificação da forma e do conteúdo 

do ambiente mediado em tempo real. Um ambiente de transformações e participação dos 

indivíduos na criação, transformação e compartilhamento de conteúdo. A interatividade pode 

ser baseada em três fatores:  

a) Velocidade – a taxa com que um input pode ser assimilado pelo ambiente 

mediado; 

b) Amplitude – refere-se ao número de possibilidades de ação em cada momento;  

c) Mapeamento – a habilidade do sistema em mapear seus controles em face das 

modificações no ambiente mediado de forma natural e previsível. 

 Portanto, a interatividade tem como principais características a velocidade na interação 

e assimilação de conteúdo, sua amplitude em possibilidades de transformação a cada 

momento e o mapeamento dessas modificações em seu ambiente.  

 Para Pierre Lévy (1999, p. 79) “o termo „interatividade‟ em geral ressalta a 

participação ativa do beneficiário de uma transação de informação”. Ainda segundo o autor, a 

possibilidade de reapropriação e de recombinação material da mensagem por seu receptor é 

considerado um parâmetro fundamental para avaliar o grau da interatividade do produto.  
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 Segundo Kretz (1985) citado por Santaella (2004) existem seis gradações para a 

interatividade:  

a) interatividade zero, nos romances, discos, cassetes, que são acompanhados 

linearmente, do começo ao fim;  

b) interatividade linear, quando os romances, discos e cassetes são folheados e 

saltados em avanços e recuos;  

c) interatividade arborescente, quando a seleção se faz pela escolha em um menu: 

videotexto arborescente, jornais ou revistas;  

d) interatividade lingüística, que utiliza acesso por palavras-chave, formulários etc.;  

e) interatividade de criação, que permite ao usuário compor uma mensagem por 

correspondência;  

f) interatividade de comando contínuo, que permite a modificação, o deslocamento 

de objetos sonoros ou visuais mediante a manipulação do usuário como nos 

videogames.  

Além das gradações de interatividade, Santaella (2004) também ilustra as três 

modalidades de interatividade propostas por Holtz-Bonneau (1985: 133-141):  

a) de seleção, baseada na seleção de conteúdos, que consiste, por exemplo em tocar 

nas teclas de um videocassete para fazer avançar as imagens; 

b) de conteúdo, que oferece ao usuário a ocasião para modificações simuladas do 

conteúdo de imagens ou mesmo para a criação de imagens;  

c) interações mistas, quando há facilidade de acesso, de consulta, seja no videotexto, 

seja no CD-ROM acoplado ao computador.  

A comunicação interativa ocorre no intercâmbio e mútua influência do emissor e 

receptor na produção das mensagens transmitidas, ou seja, as mensagens se produzem numa 

região intersticial em que emissor e receptor trocam continuamente de papéis (Santella, 2004).  

Dessa forma, para Santaella surge o leitor imersivo, que pode ser caracterizado em 

errante, detetive e previdente. O internauta errante navega utilizando o seu instinto para 

adivinhar e se movimentar orientado pelas inferências abdutivas, ou seja, as inferências que o 

situam dentro de uma lógica que não vai além do plausível. Entretanto, o internauta detetive é 

aquele orientado pelas inferências dedutivas, portanto segue com muita disciplina as trilhas 

dos índices que os ambientes hipermidiáticos estão povoados, empregando a lógica do 

provável. Finalmente, o internauta previdente é hábil no desenvolvimento de inferências 

dedutivas, afinal tendo passado pelo processo de aprendizagem, adquiriu familiaridade com os 
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ambientes informacionais e se movimenta seguindo a lógica da previsibilidade (Santaella, 

2004).  

 

Tabela 1 – Características do leitor imersivo. 

INTERNAUTA  ERRANTE  DETETIVE  PREVIDENTE  

INFERÊNCIA Abdutiva  Indutiva  Dedutiva  

LÓGICA DO Plausível  Provável  Previsível  

CAMPO DO  Possível  Contingente  Necessário 

ATIVIDADE  

MENTAL  

 

Entendimento  

 

Busca  

 

Elaboração  

MEMÓRIA  Ausente  Operativa  Longa Duração  

ATIVIDADE Exploração  Aleatória  Experimentação  

EMPÍRICA Aleatória  Ad Hoc Combinatória  

TIPO DE AÇÃO Derivar sem rumo  Farejar indícios  Antecipar  

Conseqüências  

ORGANIZAÇÃO Turbulência Auto-organização Ordem  

TIPO DE EFEITO  Desorientação  Adaptação  Familiaridade  

CARÁTER  Deambulador  Farejador  Antecipador  

Fonte: Santaella (2004, p.179). 

 

 “Entretanto, a figura ideal do leitor imersivo deveria ser aquela capaz de misturar de 

modo equilibrado os três níveis de leitura imersiva: o errante, o detetivesco e o previdente” 

(SANTAELLA, 2004, p. 180). Portanto, a interação entre as características de imersão do 

leitor, é a apresentação ideal de leitor imersivo. 

 
A grande marca identificatória do leitor imersivo está, sem dúvida, na interatividade. 

[...] Um tipo de interatividade inaugural que colocou em questão os conceitos 

centrais dos processos comunicativos, o de emissor e o de receptor, assim como o de 

mensagem. Onde se situam as mensagens no ciberespaço? No ponto de emissão ou 

recepção? Nem em um, nem em outro, pois elas mais parecem estar no espaço de 

comutação, que permite conectar o infonauta com seus interlocutores e onde não há 

lugar para emissores ou receptores definidos, apenas trânsito informacional. Nesses 

ambientes, todos se tornam negociadores de um fluxo indefinido de signos que 

surgem e desaparecem em função do acesso e das comutações. (SANTAELLA, 

2004, p. 181) 

 

A partir disso as possibilidades de transformação de conteúdo, através da 

interatividade entre receptores e emissores são ilimitadas em sua reciprocidade. 

Considerando-se um ambiente de transformações contínuas como o ciberespaço, onde 

ocorrem as interações entre os usuários e trânsito informacional, o capítulo a seguir estuda a 

cibercultura.  
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2.1.2 Cibercultura: ciberespaço, comunidades virtuais e inteligência coletiva 

 

Pierre Lévy (1999, p.17) define o ciberespaço como um “novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores”. Para Para Heim (1993) citado por 

Santaella (2003), ciberespaço é uma dimensão computadorizada na qual fazemos a 

informação se movimentar, buscando nosso caminho em meio aos dados. 

Segundo Lévy (1999) o termo especifica a infra-estrutura material da comunicação 

digital e seu universo de informação, além dos indivíduos que navegam e alimentam esse 

universo.  

Além do ciberespaço, o autor também define o termo cibercultura. “Quanto ao 

neologismo „cibercultura‟, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p.17). Ou seja, a cibercultura é a cultura do 

digital que ocorre no ambiente do ciberespaço, através das relações dos indivíduos presentes 

nela.  

Para Lemos (2003, p.11) é possível “compreender a cibercultura como a forma sócio-

cultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias 

de base micro eletrônica.” Desde a sua origem, com a convergência das telecomunicações 

com a informática na década de 70, portanto: 

 

Do mais básico ao mais elaborado, três princípios orientaram o crescimento inicial 

do ciberespaço: a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva. Uma das idéias, ou talvez devêssemos dizer, uma das pulsões mais fortes 

na origem do ciberespaço é a interconexão. Para a cibercultura, a conexão é sempre 

preferível ao isolamento (LÉVY, 1999, p.127). 

 

 Portanto, a interconexão conceitua a conexão e interatividade estabelecida entre os 

internautas nas redes sociais, como parte da cultura estabelecida na internet, ambiente 

mediado por dispositivos multimídia, como os computadores.  

Um mesmo usuário pode fazer parte de uma rede de conexões, onde ocorre a troca de 

informações e conteúdo, em um modelo de estímulo e resposta, por sua interatividade. A 

partir disso, segundo Lévy (1999, p.127) “uma comunidade virtual é construída sobre as 

afinidades de interesses, de conhecimento, sobre projetos mútuos, em um processo de 

cooperação ou de troca [...]”.  Segundo Santaella (2003) as comunidades virtuais são 

responsáveis pela cultura do ciberespaço ou cibercultura, por seu crescimento e diferenciação 

ao passar dos anos. 
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As comunidades virtuais se baseiam na troca de informação entre seus usuários. Um 

espaço interativo para discussões, em tempo real, onde a informação ao ser recebida pode ser 

modificada e propagada para a rede de conexões do internauta. Para Lévy (1999) o interesse 

de um grupo em constituir uma comunidade virtual se aproxima do ideal coletivo inteligente, 

mais imaginativo, mais rápido, mais capaz de aprender e inventar. Através do 

compartilhamento de conteúdo e informação inseridos na internet é formado um coletivo 

inteligente, ou seja, a inteligência coletiva. 

 
É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, 

coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências. Acrescentemos à nossa definição este complemento indispensável: a 

base e o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento 

mútuos das pesoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas. 

(LÉVY, 1998,p. 28-29). 

 

 A partir desse fenômeno, os membros de comunidades virtuais transformam o 

conteúdo e informação compartilhados através de discussões em fóruns e tópicos criados 

pelos mesmos. Um ambiente onde a audiência por interesses em assuntos pode ser mensurada 

pelo mapeamento de suas modificações. Segundo Lemos (2003, p.14) a “cibercultura instaura 

uma estrutura midiática ímpar na história [...] qualquer indíviduo pode, a priori, emitir e 

receber informação em tempo real, sob diversos formatos e modulações”.  

A interação entre emissor e receptor compreende uma nova dinâmica dentro da 

cibercultura, a partir do momento em que os dispositivos midiáticos possibilitam o envio e 

recebimento de informações em tempo-real. É a comunicação em transformação a partir das 

novas tecnologias.  

 

 

2.2 COMUNICAÇÃO E NOVAS TECNOLOGIAS   

 

As formas de comunicação se relacionam diretamente as inovações em tecnologia. A 

partir das atualizações de dispositivos midiáticos, como os computadores pessoais e celulares, 

novas formas de comunicação se originam, alterando as relações e interações entre os 

indivíduos. Para Santaella (2003) essas inovações na comunicação iniciaram uma revolução 

da informação e na comunicação precedentes chamada de revolução digital.  

Segundo Lévy (1998) citado por Santaella (2003, p.71) “o ser humano está 

provavelmente convergindo para a constituição de um novo meio de comunicação, de 

pensamento e de trabalho”. Portanto, as inovações propostas na tecnologia e na forma como a 
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informação é transmitida, alteram diretamente os hábitos culturais da comunicação entre os 

indivíduos.   

Chinem (2010) afirma que o planejamento da comunicação deve levar em conta a 

integração dos canais de comunicação gerenciais e administrativos, ou seja, deve-se estar em 

sintonia com a realidade para realizar com competência todas as formas de comunicação da 

organização.  

A necessidade de comunicação das organizações hoje é global, segundo Chinem 

(2010, p. 70) “no momento que a empresa passa a existir, tem de dizer que existe para poder 

atingir seu consumidor”.  

Para realizar a comunicação entre empresas e consumidores, uma mídia é destaque: a 

internet. O números de opções que se abrem ao usuário no ambiente do ciberespaço são 

muitas, entretanto Santaella (2003) apresenta alguns dos tipos de comunicação já 

estratificados dessa nova mídia:   

a) O correio eletrônico que pode também conduzir a voz mais rapidamente do que a 

escrita, que exige mais esforço.  

b) Os grupos de discussão que se constituem tanto nos fóruns que congregam grupos 

reunidos em torno de interesses comuns, quanto nos grupos de discussão em tempo 

real, Internet Relay Chats.  

c) A busca de informações na internet, que se tornou uma das vias privilegiadas para 

a pesquisa científica, para a publicação de revistas on-line e para uma série 

inumerável de outros serviços de disponibilização de informações.  

d) O comércio e a publicidade eletrônica que igualmente povoam esses ambientes.  

Portanto, a comunicação a partir das novas tecnologias ganha novos caminhos e 

formas de ser transmitida. 

 

 

2.2.1 Mix de comunicação: as mídias tradicionais, complementares e inovadoras  

 

A definição precisa das variáveis do mix de comunicação ou ferramentas de 

comunicação a serem selecionadas e utilizadas na relação entre a empresa e consumidor não é 

uma tarefa simples, pelo contrário, pode ser bem complicada. Segundo Ogden e Crescitelli 

(2007, p.23) devido “o surgimento de novas tecnologias e de novos padrões de 
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comportamento do cliente [...] um contexto que favorece o aparecimento constante de novas 

formas de comunicação”.  

Afinal à medida que a vida se torna cada vez mais atarefada e exigente, assim como a 

tecnologia avança com formas mais sofisticadas para melhorar a vida, a mídia desempenha 

um papel cada vez mais importante no modo das pessoas agirem, se deslocarem e de se 

comportarem (KATZ, 2004).  

Ogden e Crescitelli (2007) apresentam um conjunto completo de modalidades em 

comunicação, a partir da classificação de cinco categorias. No eixo vertical, a classificação é 

feita entre massificadas, ou seja, aquela modalidade que atinge, em geral, um grande número 

de pessoas, e segmentadas, que atinge um número restrito de pessoas. Enquanto no eixo 

horizontal a classificação inclui três categorias: as tradicionais, modelos clássicos de 

comunicação em marketing; as complementares, comunicação que, apesar de serem pouco 

consideradas, são tão importantes, freqüentes e utilizadas; e as inovadoras, as novas 

modalidades surgidas com os avanços da tecnologia da informação.  

A categoria tradicional envolve a propaganda, publicidade, relações públicas, 

patrocínio, promoção de vendas, marketing direto e venda pessoal. Shimp (2002, p.18) define 

a propaganda como “um investimento no banco de valor da marca”. Afinal, é o 

desenvolvimento e execução de qualquer mensagem de lembrança, informação ou persuasão 

comunicada a um mercado ou público-alvo, de maneira massificada (OGDEN; 

CRESCITELLI, 2007). A publicidade pode ser ilustrada conforme o seguinte trecho:  

 
A publicidade utiliza a mídia de massa da mesma maneira que a propaganda. O que 

a diferencia é o fato de não ser paga. Quando a empresa paga a veiculação, como no 

caso da propaganda tradicional, ela tem total controle sobre a forma e o conteúdo do 

anúncio. Já no caso da publicidade, que utiliza espaço não pago, o conteúdo da 

mensagem é determinado pelo meio de comunicação utilizado (TV, jornal, rádio 

etc.). [...] Deve-se notar que nem sempre a publicidade obtida é positiva. Portanto, 

publicidade visa a gerar notícias – preferencialmente favoráveis – na mídia. 

(OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p. 25)  

 

Relações públicas é o gerenciamento da imagem da empresa mediante o 

estabelecimento de um bom relacionamento com seus diversos públicos, com foco na 

comunidade, opinião pública, entretanto não o consumidor, o usuário final, como nos demais 

casos. O patrocínio também está relacionado a construção de imagem de marca, porém por 

meio de associação com outra já estabelecida, como assistência na construção do 

posicionamento do produto ou serviço. A promoção de vendas possui como principal 

vantagem um pacote de valor agregado para o profissional de marketing, através de incentivos 

à compra, produtos gratuitos, entre outros. O marketing direto permite a comunicação 
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personalizada através de mala direta, telemarketing, venda direta, propaganda de resposta 

direta e as formas que utilizam meios eletrônicos. Enquanto, a venda pessoal é utilizada para 

gerar os benefícios da comunicação individualizada e envolve o diálogo entre a empresa e o 

consumidor (OGDEN; CRESCITELLI, 2007). 

A categoria complementar envolve product placement, ações cooperadas com o trade, 

marketing digital, eventos, merchandising, folhetos/catálogos, marketing de relacionamento. 

Product Placement é a inserção de produtos em programas de televisão ou filmes. As ações 

cooperadas com o trade são as campanhas de varejo desenvolvidas conjuntamente pelo 

fabricante e pelo varejista, assinadas por ambos ou com a participação explícita de um deles 

na comunicação. O marketing digital é um método de marketing que atua em redes de 

computadores, por exemplo, a Internet, sua função básica é usar o poder das redes on-line, da 

comunicação por computador e dos meios interativos digitais para atingir o público-alvo.  Os 

eventos são compostos por modalidades como feiras, congressos, seminários, exposições e 

shows. A atividade de merchandising tem a sua origem no processo de organização de 

mercadorias nas prateleiras de mercados e hipermercados. Os folhetos e catálogos são 

geralmente utilizados na comercialização de produtos que necessitam de informações 

complementares (OGDEN; CRESCITELLI, 2007).  

Finalmente, o marketing de relacionamento é definido por Gordon (2000) citado por 

Ogden e Crescitelli (2007, p.31) como um “processo contínuo de identificação e criação de 

valores e compartilhamento de seus benefícios com clientes individuais, durante todo o tempo 

de vigência da parceria”.   

A categoria inovadora é composta por três modalidades de comunicação: 

advertaiment, marketing viral e buzzmarketing. O termo advertaiment é a fusão das palavras 

adverising (propaganda) e entertaiment (entretenimento). Como o nome sugere, trata-se da 

união de propaganda ao entretenimento, mas na prática significa inserir uma mensagem 

mercadológica em uma atividade de entretenimento de tal modo que seja impossível 

desassociar uma da outra. O marketing viral trata-se de uma modalidade nova, mas que na 

verdade, é apenas uma evolução, ou uma versão digital, da tradicional comunicação boca a 

boca, portanto tem como vantagem a sua cobertura e velocidade na disseminação da 

mensagem. Enquanto o buzzmarketing, embora muito similar ao marketing viral, deve ser 

iniciado com uma idéia-vírus ou geração de uma fato que tenha potencial para desencadear 

um processo de compartilhamento e disseminação dentro de um grupo, a respeito de 

determinado assunto comum ao grupo. (OGDEN; CRESCITELLI, 2007).  
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Tabela 2 – Ferramentas de comunicação.  

Modalidade de 

 comunicação 

Principal característica Meio usual  

de divulgação 

Tradicionais 

Propaganda Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, revista, 

Jornal, outdoor e cinema 

Publicidade Criação de imagem/posicionamento Televisão, rádio, 

revista e jornal 

Relações públicas Imagem na sociedade 

(opinião pública) 

Televisão, rádio, 

 revista e jornal 

Promoção de vendas Estímulo de vendas por meio 

de benefício extra 

Televisão, rádio, revista, 

jornal e ponto-de-venda 

Marketing Direto Contato personalizado Correio, internet 

e telefone 

Venda Pessoal Mensagem personalizada, 

Interativa e modulada 

Contato pessoal 

Complementares 

Product placement Inserção de marcas ou produtos 

em programas de TV ou filmes 

Televisão e filme 

Ações cooperadas 

com o trade 

Campanhas conjuntas 

com varejistas 

Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez 

e baixo custo 

Internet 

Eventos Contato com público específico (eventos 

técnicos); Exposição e valorização da 

marca (Shows) 

Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folhetos/Catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo 

e internet 

Marketing  

de relacionamento 

Contato com os clientes ativos Correio, internet 

e telefone 

Inovadoras 

Advertainment Associação de mensagem 

Com entretenimento 

Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque da mensagem Boca a boca 

Buzzmarketing Evidência/destaque da mensagem Internet 

Fonte: Ogden e Crescitelli (2007, p.35).   
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Modalidades presentes nas categorias complementares e inovadoras são presentes na 

internet, que segundo Katz (2004) ao contrário da mídia impressa, oferece um controle muito 

maior aos seus usuários, ela permite que escolha exatamente para onde ir e o que deseja ver. 

A tabela a seguir demonstra os benefícios disponibilizados pela interação na internet, além de 

suas desvantagens, em relação aos meios de comunicação tradicionais:  

 

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens dos meios de comunicação.  

Meio de comunicação Benefícios  Desvantagens  

Televisão  Retrata fielmente a vida.  

Presente em toda parte.  

Cobre as massas.  

Preço elevado.  

Exposição breve.  

Congestionamento de anúncios.  

Rádio  Apelo local.  

Públicos específicos.  

Baixo preço. 

Alta freqüência.  

Proximidade do ponto de venda.  

Mensagens flexíveis.  

Mensagem em segundo plano.  

A audição é o único recurso.  

Mensagem de curta duração.  

Público segmentado.  

Jornais  Oportunidade de tempo.  

Público desejado.  

Impacto editorial.  

Flexibilidade local/regional.  

Mensagem de curta duração.  

Leitores interagem.  

A reprodução em cores deixa a 

desejar.  

Revistas  Público de renda considerável.  

Envolvimento do leitor.  

Vida útil longa.  

 

Longo tempo de influência. 

CPMs maiores.  

Mídia exterior  Maiores que o tamanho natural.  

Público-alvo étnico.  

Meio de apoio.  

Pouco tempo de exposição à 

mensagem.  

Impacto ambiental.  

Internet/interação  Flexibilidade.  

Mensagem ao público-alvo.  

Cobertura.  

Mensurabilidade.  

Irritação do usuário.  

Confusão.  

Falta de medidas padronizadas.  

Fonte: KATZ (2004, p.119). 

 

Além disso, Ogden e Crescitelli (2007) afirmam que na internet as informações 

circulam livremente em todos os sentidos e com conteúdos diversos, entre a empresa, o 

cliente e a sociedade. O seguinte trecho apresenta melhor o argumento posterior:  

 

A situação clássica na qual a empresa era a única emissora da mensagem, e o cliente 

era o único receptor agora ficou ultrapassada, pois qualquer uma das três partes 

(empresa, cliente ou sociedade) pode ser emissora e receptora de mensagens com 

grande amplitude (OGDEN; CRESCITELLI, 2007, p.33).  

 

 Atualmente, o consumidor possui passe livre para dialogar com as empresas que 

fazem parte do seu cotidiano de consumo. A relação entre emissor e receptor não se faz mais 

de apenas uma via, ao contrário, são muitas as formas de conversar com o público-alvo, 
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descobrir os seus desejos e antecipar tendências a partir das redes sociais e comunidades 

virtuais.  

 

 

2.2.2 As redes sociais no ambiente virtual  

 

Os sites de redes sociais, segundo Recuero (2009, p.104) “são aqueles que 

compreendem a categoria de sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos 

atores”. São sites de exposição pública na relação e interação entre seus usuários, através da 

troca de informações e publicização dessas redes.  

 Portanto, é possível perceber que os usuários de redes sociais, a partir da criação de 

um perfil virtual, são atores de interação e publicização na internet. A maneira como ocorre a 

usabilidade desses sites é focada para as relações entre os indivíduos inseridos neles, através 

da exposição e troca de informação. Essa relação é construída através de comunidades virtuais 

de interesse comum entre os internautas 

 Para Rheingold citado por Santaella (2004, p.121) “todos os tipos de ambiente 

comunicacionais na rede se constituem em formas culturais e socializadoras do ciberespaço 

naquilo que vem sendo chamado de comunidades virtuais, isto é, grupos de pessoas 

globalmente conectadas na base de interesses e afinidades, em lugar de conexões acidentais 

ou geográficas”. As redes sociais são ferramentas incentivadoras da formação das 

comunidades virtuais que compreendem uma nova forma de socialização e cultura. A partir 

das suas transformações culturais, as comunidades virtuais para Stone (1991) citado por 

Santaella (2004, p. 122)  possui quatro fases:  

a) no século XVII, em 1669, Robert Boyle inventou um método chamado testemunho 

virtual que permite formar uma comunidade de cientistas pelo testemunho à 

distância para a validação do trabalho de seus pares.  

b) nas comunicações elétricas (1900), fase em que surgiram o telégrafo, o telefone, o 

fonógrafo, o rádio e a televisão, todos eles formas de compartilhamento que criam 

vínculos virtuais na formação de comunidades de espectadores ouvintes e 

telespectadores.  

c) na informática (1960), com o primeiro computador e os primeiros BBSs apareceu 

a primeira comunidade virtual com base na tecnologia da informação e, 

finalmente,  
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d) na fase do ciberespaço e realidade virtual, com a emergência do ciberespaço, da 

comunicação mediada por computador, surgiram as comunidades virtuais das 

redes telemáticas.  

Um mesmo usuário inserido no ciberespaço, ambiente composto pela internet, pode 

fazer parte de uma variedade de redes sociais diferentes, como Recuero (2009, p.15) afirma o 

“importante para o estudo das redes sociais na internet é a percepção de que os diversos sites 

de redes sociais não necessariamente representam redes independentes entre si”. O acesso a 

essas redes não é limitado, é possível criar perfis nos mais variados sites e diferentes 

ambientes da internet para compartilhamento de conteúdo.  

Afinal, “com freqüência um mesmo ator social pode utilizar diversos sites de rede 

social com diferentes objetivos” (RECUERO, 2009, p.105).   

 Existem quatro fatores característicos que envolvem os usuários de redes sociais, 

segundo Recuero (2009): visibilidade, reputação, autoridade e popularidade. O primeiro está 

relacionado a conexão entre usuários, é constituída como valor por proporcionar que seus 

usuários sejam mais visíveis. Sobre o segundo fator, a reputação, Recuero afirma que (2009):  

 
A reputação, portanto, é aqui compreendida como a percepção construída de alguém 

pelos demais atores e, portanto, implica três elementos: o “eu” e o “outro” e a 

relação entre ambos. O conceito de reputação implica diretamente no fato de que há 

informações sobre quem somos e o que pensamos, que auxiliam outros a construir, 

por sua vez, suas impressões sobre nós.” (RECUERO, 2009, p. 109)  

 

Portanto, a reputação se refere a qualidades percebidas entre os usuários de redes 

sociais pelos demais membros, que pode ser gerenciada através de seu ambiente na rede. O 

terceiro, a popularidade, está relacionado a audiência, como afirma Recuero (2009), ela é mais 

facilmente mediada na rede, pois é possível visualizar as conexões e referências a um mesmo 

internauta. Finalmente, o quarto fator, a autoridade, se refere ao poder de influência de um 

usuário na rede social, através de sua reputação e visibilidade. Esses são os fatores 

mediadores das características atuantes dos indivíduos (ver tabela 1).   

 

Tabela 4 – Características de usuários de redes sociais.  

Fatores Visibilidade Reputação  Autoridade Popularidade 

Características  Conexão entre os 

usuários.  

Qualidades 

percebidas.  

Audiência e 

referência.  

Poder de 

influência.  

Fonte: adaptado de Recuero (2009, p.108-113).  
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 Através desses quatro fatores os usuários de redes sociais estabelecem relações de 

interação e compartilhamento de conteúdo e informação na internet, estabelecendo novas 

formas de comportamento e hábitos de consumo.  

 

 

2.3 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: NOVO CONSUMIDOR X VELHO 

CONSUMIDOR  

 

 

O comportamento do consumidor é a área de estudo das etapas que envolvem o 

consumo de produtos e serviços e as razões que induzem a essa ação. “É definido como o 

estudo das unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no 

consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e idéias” (MINOR; 

MOWEN, 2003, p.3). Portanto é não se baseia apenas no motivo de consumo, mas também 

em todas as suas etapas, desde a compra à pós-compra. Ou seja, “o processo de troca envolve 

uma série de fases, a começar com a fase de aquisição, passando pelo consumo e finalizando 

com a disposição do produto ou serviço” (MINOR; MOWEN, 2003, p.3).   

É possível definir o “comportamento do consumidor como as atividades diretamente 

envolvidas em obter, consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos 

decisórios que antecedem e sucedem estas ações” (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 

2000, p.4). Envolve as etapas de decisão antes e depois da compra para definir os motivos de 

consumo. Uma série de fases que têm três fatores básicos: aquisição, consumo e disposição do 

serviço ou produto.   

Porém, a maior parte da pesquisa em comportamento do consumidor se concentra na 

primeira fase. “Ao investigar a fase de aquisição, os pesquisadores analisam os fatores que 

influenciam as escolhas dos consumidores quanto aos produtos e serviços” (MINOR; 

MOWEN, 2003, p.4). Os signos e simbolismos que o produto atrai em seus consumidores, as 

idéias e significados refletidos pelo consumidor no processo de consumo de certo produto. O 

processo de consumo, portanto, se torna uma forma de expressão.  

 
Saber quem é o consumidor, o que ele pensa, em que ele acredita, quais são os 

julgamentos acerca de si mesmo e dos outros, qual sua posição na escala social, a 

idade, a renda, o estilo de vida, bem como a reação dele aos estímulos presentes no 

momento da compra são fundamentais na busca incessante da compreeensão dos 

consumidores. (PINHEIRO; CASTRO; SILVA; NUNES; 2006, p.21)  

 

A segunda fase analisa as maneiras que o produto é utilizado e as experiências obtidas 

com essa atitude. “A investigação sobre o processo de consumo é particularmente importante 
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para os setores de prestação de serviços” (MINOR; MOWEN, 2003, p.4). Pois, nesse setor a 

razão da compra é a experiência do consumo. Finalmente, a terceira fase analisa a satisfação 

do produto ou serviço nos consumidores após o seu consumo. Portanto: 

 
O comportamento do consumidor é de interesse especial para aqueles que, por 

razões diversas, desejam influenciar ou mudar este comportamento, incluindo 

aqueles cujo principal interesse esteja em marketing, educação e proteção do 

consumidor e política pública. A perspectiva dominante na pesquisa é o positivismo 

lógico, no qual os objetivos são duplos: (1) entender e prever o comportamento do 

consumidor e (2) descobrir as relações de causa e efeito que regem a persuasão e/ou 

a educação. (BLACKWELL; ENGEL; MINIARD, 2000, p.4)  

 

Seu principal objetivo é compreender os motivos que levam ao consumo de produtos e 

serviços. Além de definir as relações de causa e efeito nesse processo. “Tudo se resume a um 

único ponto: Entender e adaptar-se à motivação e comportamento do consumidor não é uma 

opção – é a necessidade absoluta para a sobrevivência competitiva” (BLACKWELL; 

ENGEL; MINIARD, 2000, p.8). As empresas precisam entender o seu público-alvo para se 

manterem no mercado, seja mantendo a sua posição ou ultrapassando seus concorrentes. 

Portanto:  

 
Compreender os consumidores e o processo de consumo proporciona uma série de 

benefícios. Entre esses benefícios estão o auxílio aos gerentes em suas tomadas de 

decisão, o fornecimento de uma base de conhecimento a partir da qual os 

pesquisadores de marketing podem analisar os consumidores, o apoio aos 

legisladores e controladores na criação de leis e regulamentos referentes à compra e 

à venda de mercadorias e o auxílio ao consumidor médio na tomada de melhores 

decisões de compra (MINOR; MOWEN, 2003, p.4). 

 

 A compreensão do público-alvo agrega uma série de benefícios à estrutura das 

empresas, como base para tomadas de decisão sobre um produto. Ainda, segundo Giglio 

(2003, p.21) “para conhecer o comportamento daquelas que estão no seu mercado, seria 

interessante apenas estar diante delas e deixá-las falar; e, enquanto isso, vamos tentando 

compreendê-las, questionando, pedindo detalhes.” Ou seja, além de se tornar uma vantagem 

competitiva conhecer o seu público, a forma como ele se comunica e consome, é também uma 

necessidade para a sobrevivência da empresa manter-se atualizada as tendências de seus 

consumidores.  

 Segundo Lewis e Bridges (2004) o aumento considerável de um grupo de 

consumidores que está adquirindo importância econômica crescente e apresenta atitudes, 

aspirações e padrões de compra diferentes de qualquer grupo anterior apresenta um novo 

modelo de consumidor e novas formas de consumo. Eles são os novos consumidores:  
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Independentes, individualistas, envolvidos e bem-informados sobre consumo, eles já 

se classificam como participantes significativos de um mercado cada vez mais 

fragmentado e em fragmentação. Da globalização à digitalização, das novas 

tecnologias de varejo às compras pela Internet, cada aspecto da economia alterou 

radicalmente não só a maneira como os Novos Consumidores compram, como 

também o que compram e por quê (LEWIS; BRIDGES, 2004, p.4). 

 

 É um novo modelo de consumidor, que tende a ser mais independente em suas 

escolhas, assim como busca nelas um envolvimento comum e informação para o consumo. 

Um indivíduo preparado e com participação significativa em um mercado cada vez mais 

fragmentado, globalizado e digitalizado. Afinal, as mudanças de aspecto econômico, social e 

cultural afetam diretamente a forma como os consumidores pensam, compram e se 

comportam. Lewis e Bridges (2004, p.17) ainda comparam o novo modelo de consumidor 

com o antigo.  

A partir do conceito de velho consumidor e novo consumidor são apresentadas as suas 

principais características e diferenças. O antigo modelo de consumidor se baseia na busca 

pelo mais conveniente, o mais adequado para determinado momento, assim como é 

sincronizado com os padrões de consumo da maior parte de consumidores. Raramente busca 

um envolvimento com o produto ou serviço, portanto conformista e menos bem-informado.  

Ao contrário do novo modelo de consumidor que busca a autenticidade naquilo que 

consome, se baseia na sua escolha individual para buscar o novo e autêntico. É independente, 

bem-informado e tem um envolvimento mais freqüente com os seus serviços e produtos. 

Segundo Karsaklian (2000, p.184) é preciso, então, entender por envolvimento um estado do 

individuo com relação a uma área de interesse cuja natureza e intensidade podem evoluir 

segundo as circunstâncias.  

Segundo Lewis e Bridges (2004) os novos consumidores estão buscando autenticidade 

na maioria de suas compras principais, seja de produtos, seja de serviços ou experiências, a 

partir do seu envolvimento com novas formas de consumir.  

 

Tabela 5 – Velho consumidor X novo consumidor  

Pólo do Velho Consumidor                                       Pólo do Novos Consumidor 

Busca conveniência                                                       Busca autenticidade  

Sincronizado                                                                                 Individual               

Envolve-se com menos frequência                     Envolve-se frequentemente    

Conformista                                                                             Independente 

Menos bem-informado                                                         Bem-informado 

Fonte: Lewis e Bridges (2004, p.17). 

  



29 

 

Contudo, um consumidor inserido no pólo de novo consumidor pode tomar certas 

decisões características do pólo do velho consumidor e vice-versa. Afinal, o que diferencia os 

dois modelos “não é a aceitação total, nem a rejeição completa de um dos pólos do contínuo, 

mas sua preferência por uma das extremidades e pelas características dos produtos ou serviços 

que eles provavelmente valorizam mais” (LEWIS; BRIDGES, 2004, p.17).  

O acesso a internet é um dos principais fatores que estimula a disponibilidade de 

informações sobre determinados serviços e produtos ao consumidor, assim como o seu 

envolvimento com a marca. Para Donaton (2007) essa é a era do poder do consumidor, onde o 

modelo de abordagem deve passar da intrusão para o convite, afinal, o controle está com ele, a 

decisão de como e quando as mensagens chegam é sua.   

 Os novos consumidores buscam a interação com outros consumidores na busca de 

informações e comentários a respeito das características de produtos e serviços de interesse 

comum. Essa é uma das vantagens desse novo modelo de consumidor, pois a partir dessas 

interações é possível mapear tendências e preferências comuns de consumo, com fins de 

adaptar esse conhecimento em produtos e serviços que atendam as necessidades e desejos de 

seus consumidores. Lewis e Bridges (2004, p.114) afirmam que “envolver os novos 

consumidores dá a oportunidade de aprender muito sobre as suas preferências pessoais e, 

assim, chegar a propostas praticamente irrecusáveis”.  

 Segundo Lewis e Bridges (2004, p.184) “com os novos consumidores e produtores se 

tornando cada vez mais indiferenciados, as diferenças entre os dois se tornam cada vez menos 

distintas” Portanto, o processo de interação, envolvimento e participação desse novo modelo 

de consumidor possui o seu valor ao estabelecer uma nova forma de relação entre consumidor 

e produtor.  
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia apresentada é fundamental para a resolução das questões levantadas 

pela pesquisa e fundamentação de seus argumentos e resultados. Portanto, para compreender 

as interações dos consumidores com o projeto Fiat Mio, a fim de definir seus pontos de 

cultura da convergência foi aplicada uma pesquisa qualitativa.  

Apropriada por agregar detalhes com a cooperação da pesquisa de dados qualitativos, 

conforme é ilustrado pelo seguinte trecho: 

  
Na pesquisa qualitativa, a verdade não se comprova numérica ou estatisticamente, 

mas convence na forma da experimentação empírica, a partir da análise feita de 

forma detalhada, abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação 

lógica das idéias, pois os fatos em Ciências Sociais são significados sociais, e sua 

interpretação não pode ficar reduzida a quantificações frias e descontextualizadas da 

realidade. (MICHEL, 2005, p.33)  

 

Um estudo de caso foi realizado no ambiente de interação do público, principalmente 

por caracterizar um estudo aprofundado e qualitativo, onde se procura reunir o maior número 

de informações, por meio de técnicas de coleta de dados. O objetivo é apreender todas as 

variáveis possíveis da unidade analisada para conclusão, indutivamente, sobre as questões 

propostas na escolha da unidade de análise (MICHEL, 2005).      

Portanto, é considerado um método qualitativo de pesquisa em comunicação. Apesar de 

não ter um esquema rígido de etapas, Michel (2005) aconselha a seguir três passos para a sua 

realização:  

a) fase exploratória: momento de criação de um plano geral com questões e pontos 

críticos para se tornarem objeto de investigação, portanto foi realizado o plano de 

investigação do site do projeto Fiat Mio durante o segundo semestre de 2010;  

b) delimitação do estudo: limita os aspectos mais importantes para o propósito da 

pesquisa, durante essa etapa foram delimitados as características mais importantes 

para analisar o projeto, tais como o histórico da empresa Fiat e também do projeto Fiat 

Mio;  

c) análise sistemática: análise do levantamento de dados e registros no site do projeto 

Fiat Mio para a posterior análise de conteúdo registrando os pontos de interação e 

cultura da convergência.  

Por ter como caráter estudar um fenômeno contemporâneo de interação social, o método é 

o mais indicado de acordo com a seguinte definição: 
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 O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas (DUARTE, 2005, p.216).    

  
Finalmente, a técnica utilizada para a pesquisa foi a análise de conteúdo, pois segundo 

Michel (2005, p.50) “é uma técnica de levantamento de dados que utiliza textos, falas, 

informações já coletadas, de forma extensiva, ou seja, uma análise feita a posteriori à coleta”.  

Segundo Bardin (2004) as fases de Análise de Conteúdo, como inquérito sociológico 

ou experimentação, são organizadas acerca de três pólos cronológicos:  

a) Pré-análise: fase de organização que corresponde ao período de intuições, porém 

tem como objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais para 

conduzir um esquema preciso de desenvolvimento das operações sucessivas, em 

um plano de análise; 

b) Exploração do material: é a administração sistemática das decisões tomadas, 

consiste essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração, em 

função de regras previamente formuladas; 

c) Tratamento dos resultados obtidos: momento onde são analisados os 

resultados significativos a disposição, através da proposição de inferências e 

interpretações a propósito dos objetivos previstos. 

Durante a pré-análise as informações a respeito da Fiat e do projeto Fiat Mio foram 

coletadas e analisadas. Um panorama da empresa foi realizado, para a seguir desenvolver as 

características do projeto Fiat Mio. A exploração do material, ou seja, a análise do site 

<www.fiatmio.cc> foi desenvolvida a partir de uma tabela (tabela 6), com o objetivo de 

explorar os pontos de interação dos usuários e estabelecer relações com a cultura da 

convergência. A partir da organização com o nome da gradação de interatividade, 

característica e a opção percebida e não percebida. Conforme o ponto de interação era 

explorado, considerava-se perceptível ou não as suas gradações.  
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Tabela 6 – Análise das interação no fiatmio.cc  

Gradações  Característica  

Interatividade Zero  Acompanhamento linear, do começo ao fim.  

Interatividade Linear  Acompanhamento linear com avanços e recuos.  

Interatividade 

Arborescente  

Seleção realizada através de um menu. 

Interatividade Lingüística  Acesso por palavras-chave.  

Interatividade de  

Criação  

Permite ao usuário a criação de uma mensagem 

por correspondência.  

Interatividade de  

Comando Contínuo  

Permite a modificação e deslocamento de 

objetos sonoros e visuais.  

Fonte: adaptado de Santaella (2004, p.179). 

 

A partir da análise realizada com base na tabela ocorreu o tratamento dos resultados, 

ou seja, os resultados obtidos foram relacionados com as características da cultura da 

convergência a partir dos pontos de interação no site do Fiat Mio.  

Para analisar as características dos participantes do projeto Fiat Mio optou-se por 

adaptar a seguinte tabela (tabela 7) com os quatro principais fatores dos internautas 

participantes de redes sociais categorizados por Recuero (2009):  

 

Tabela 7 – Análise das características dos participantes. 

Nome  Característica  

Visibilidade  Conexão entre usuários. 

Reputação  Qualidades percebidas.  

Autoridade Audiência e referência. 

Popularidade  Poder de influência.  

Fonte: adaptado de Recuero (2009, p. 108-113).  

 

 A partir do nome dos fatores, seguido pela definição de suas características e a opção 

de pontos percebidos e não percebidos. Em um esquema semelhante a tabela 6 para a análise 

dos pontos de interação, entretanto o foco da análise nesse momento é o sujeito participante 

das interações.  

 A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2010, analisando os pontos de 

interação e características dos participantes do site do projeto Fiat Mio. A partir desses pontos 

de interação surge a relação com as características de cultura da convergência inserida no 

ambiente de comunicação entre o público e empresa, a Fiat, ou seja, emissores e receptores.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 4.1 A FIAT: UM PANORAMA DA EMPRESA NO BRASIL
1
 

 

 A Fiat Automóveis inaugura a sua história no Brasil em 1976 em Minas Gerais, apesar 

das negociações da vinda da indústria italiana ao país terem iniciado em 1971, com o objetivo 

de criar um pólo industrial automobilístico. A produção em série do 147 foi o destaque da 

fábrica no Salão do Automóvel  em São Paulo, ainda no mesmo ano.  

 A Fiat revolucionou o mercado automobilístico, desde a sua inauguração no país, com 

a indicação de novas tendências, tecnologias e processos, que estavam disponíveis apenas em 

países mais desenvolvidos. Seguindo seu posicionamento em inovação, a Fiat também foi 

pioneira, sendo a primeira montadora a construir uma indústria fora do eixo Rio – São Paulo, 

dessa maneira consolidando a descentralização industrial do país. Uma atitude que 

influenciou uma série de empresas a realizarem o mesmo, em 1977, cerca de 500 empresas de 

componentes e autopeças surgiram e cresceram em Minas Gerais.  

 Seu pioneirismo e inovação na indústria automobilística são destaque em 1979 com o 

primeiro carro brasileiro a álcool produzido em série: o Fiat 147 Álcool. Como o preço do 

álcool era 50% mais baixo que o da gasolina, a relação custo-benefício do novo combustível 

foi bem aceita pelo público. Além disso, o modelo de carro era mais potente e com menor 

emissão de poluentes, por possuir um motor 1.3.  

 O Fiat Uno é lançado em 1984 no Brasil, apenas um ano e meio após o início de sua 

produção na Itália, com o conceito inovador: pequeno por fora e grande por dentro. Com o 

interior mais claro e confortável, novos conceitos em design, aerodinâmica e baixo consumo. 

Ainda, no ano de 1985 é lançado o Fiat Prêmio, baseado no Uno, e é o primeiro carro 

brasileiro com computador de bordo.  

 O lançamento do Fiat Uno Mille, em 1990, reforçou o conceito de racionalidade e 

eficiência dos produtos da empresa, com foco na satisfação dos clientes, alterando a 

percepção da empresa como fabricante mais voltada para o mercado interno e o consumidor 

brasileiro. Dessa maneira, a montadora cria um novo segmento, o carro popular, além de 

ultrapassar seus próprios recordes de vendas internas, também torna o Uno o carro mais 

vendido do Brasil no primeiro quadrimestre de 1990.  

                                                 
1
 As informações deste capítulo foram retiradas do site <http://blog.fiatenzo.com.br> Acesso em 5 de novembro 

de 2010.  

 

http://blog.fiatenzo.com.br/
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 No ano de 1991 a Fiat entra no segmento dos carros de luxo, ao atender aqueles 

clientes que exigiam mais requinte e desejavam permanecer fiéis à marca, com o lançamento 

do modelo Tempra. O estilo era o destaque do carro, além de seu interior agregar luxo e 

equipamentos nunca vistos nos veículos Fiat, como interruptor de travamento central, ajustes 

de altura do banco e do volante e uma série de dispositivos que garantiram índices de emissão 

de partículas poluentes inferiores aos patamares mínimos exigidos na fase 2 do Programa de 

Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE).  

 Em 2009, baseada em seu posicionamento pioneiro e inovador, a Fiat inicia o projeto 

Fiat Mio, o primeiro carro colaborativo do mundo, com o slogan: um carro para chamar de 

seu.   

 

 

4.2 PROJETO FIAT MIO 

 

 O projeto Fiat Mio não surgiu apenas em 2009, o embrião para o seu conceito teve 

inicio em 2006, ano em que a Fiat completava 30 anos no Brasil. A empresa optou por 

comemorar a presença no país convidando as pessoas a pensarem o futuro, com a campanha 

intitulada: “Fiat 30 anos, convidando você para pensar o futuro”. Os protagonistas eram 

crianças e jovens comentando as suas visões para o novo tempo.  

 Através da internet as pessoas de diferentes regiões, idades e classes sociais puderam 

participar de uma experiência interativa num exercício que apontava o que esperavam dos 

próximos 30 anos. Milhares de brasileiros deixaram suas impressões sobre o futuro, em 

diversos formatos, como vídeo, áudio ou texto, assim como também discutiram o futuro do 

mundo no hotsite <www.fiat30anos.com.br> (figura 1):   
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Figura 1 – Página Fiat 30 anos. 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 05 de novembro de 2010. 

  

 A partir desse processo, ainda no mesmo ano, a Fiat apresentou a sua primeira criação 

inteiramente brasileira no 24° Salão Internacional do Automóvel, o primeiro carro conceito da 

empresa, intitulado de Fiat Concept Car I (FCCI) (figura 2), inspirado em um conceito 

Adventure, ou seja, aventureiro, desenvolvido pelo Centro Fiat do Brasil: 
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Figura 2 – FCC – I  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 05 de novembro de 2010.  

  

 Após o sucesso primeiro carro conceito da Fiat, os estudos continuaram, entretanto 

com outro foco: a criação de um novo veículo baseado no conceito de Enviroment & Fun, que 

em português significa Ambiente & Diversão, portanto um carro ecologicamente correto, que 

proporciona prazer ao dirigir.  

 O FCC II (fig.3) foi desenvolvido no Pólo de Desenvolvimento Giovanni Agnelli, em 

Betim (MG) e pode ser considerado mais do que apenas um carro conceito. Afinal, foi 

contruido com componentes corretamente ecológicos, é praticamente um laboratório de 

pesquisas na busca de novas tecnologias, ou seja, o ponto de partida para a adoção de 

soluções inovadoras na mobilidade com materiais alternativos, reutilizáveis e não poluentes. 

O segundo carro conceito da Fiat foi apresentado no Salão Internacional do Automóvel em 

2008:  
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Figura 3 – FCC – II  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 05 de novembro de 2010.  

  

A partir desses dois projetos que surgiu a idéia do Fiat Mio, com um processo 

inovador de criação que atende as tendências e ao comportamento dos consumidores para 

satisfazer a relação entre público e marca.  

 O Fiat Mio é um projeto participativo, comandado pela AgênciaClick Isobar
2
, onde as 

ideias dos consumidores sobre o futuro dos carros criou o primeiro carro colaborativo do 

mundo.  Através da reunião de ideias e sugestões dos usuários do site <www.fiatmio.cc>, que 

foram devidamente coletadas e estudadas por engenheiros e designers da Fiat, foi elaborado o 

novo Fiat Concept Car III (FCC III), apresentado no Salão Internacional do Automóvel em 

outubro de 2010, em São Paulo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 A AgênciaClick Isobar é uma agência de comunicação com foco em publicidade e marketing digital, mais 

informações: www.agenciaclickisobar.com.br 

http://www.fiatmio.cc/
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Figura 4 – FCC-III Fiat Mio  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 05 de novembro de 2010.  

  

 Entretanto, a ferramenta responsável pela interação e relação dos consumidores com o 

projeto foi o site <www.fiatmio.cc>, analisado no tópico a seguir.  

 

 

4.2.1 Fiatmio.cc: uma análise dos pontos de interação e convergência dos participantes  

 

 A maneira mais eficiente e interativa que o projeto Fia Mio encontrou para manter um 

diálogo com os seus consumidores em tempo real foi a inserção e manutenção de um site na 

internet: o fiatmio.cc. Um ambiente com licença creative commons
3
, onde as pessoas puderam 

participar da reunião de ideias e sugestões para a criação de um carro colaborativo, o FCC III, 

ou apenas buscar informação a respeito do projeto. A atualização e produção de conteúdo para 

                                                 
3
 Creative commons são licenças que permitem padronizar a criação e distribuição de conteúdos livres. Ao 

contrário do copyright, elas facilitam o compartilhamento de conteúdo entre usuários. (Disponível em: 

<www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de outubro de 2010.)  
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a plataforma virtual do projeto foi realizada pela Spicy Mídia
4
, além de ser responsável pela 

filtragem e organização de comentários dos usuários.  

 As ferramentas de comunicação utilizadas no projeto estão inseridas nas categorias 

complementares e inovadoras, de acordo com Ogden e Crescitelli (2007), por serem elas: 

marketing digital, marketing de relacionamento e buzzmarketing.  

 O marketing digital, da categoria complementar, possui como característica, a sua 

velocidade, flexibilidade e baixo custo, ele é administrado através da manutenção, geração de 

conteúdo e interação com o público, através do site do fiatmio.cc. Interação essa que está 

inserida no marketing de relacionamento, também complementar, realizado através do contato 

com os clientes, ou seja participantes, ativos no site, com o envio de novas ideias, 

comentários e opiniões.  

 O buzzmarketing, que faz parte da categoria inovadora, surge através da mídia 

espontânea gerada pela inovação representada pelo conceito colaborativo do Fiat Mio durante 

sua apresentação no Salão do Automóvel em São Paulo em novembro de 2010.  

 Uma característica comum entre as três modalidades de comunicação é o ambiente 

onde ocorrem: na internet. Afinal, segundo Katz (2004) a internet possui grandes benefícios 

como a flexibilidade na mensagem ao público-alvo, cobertura e mensurabilidade.   

Para efeitos de análise das interações propostas na internet pelo fiatmio.cc, o site foi 

dividido em quatro capítulos: página inicial, ideias, conheça o FCC-III e participantes.   

 

 

4.2.2 Página inicial  

 

O website do projeto Fiat Mio apresenta em sua página inicial uma navegação de fácil 

acesso aos usuários, além de apresentar design funcional e interativo. O menu principal é 

dividido em três categorias: ideias, espaço para sugestões e compartilhamento de 

informações, conheça o FCC-III, onde as ideias são discutidas para decisões técnicas e 

participantes, organização dos perfis dos internautas que participam do projeto.  

 

 

 

 

                                                 
4
 A Spicy Mídia é uma agência digital com foco em manutenção e consultoria em mídias digitais, mais 

informações: www.spicymidia.com.br 
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Figura 5 – Menu principal 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010.  

  

De acordo com Kretz (1985) citado por Santaella (2004) existem seis diferentes tipos 

de gradações para a interatividade: a interatividade zero, interatividade linear, interatividade 

arborescente, interatividade lingüística, interatividade de criação, interatividade de comando 

contínuo e interatividade de comando contínuo.  

Portanto, na página principal é possível perceber a interatividade arborescente, onde o 

usuário pode decidir o seu caminho por meio de uma seleção realizada através do menu 

principal. Além disso, a interatividade linear surge, nesse caso, através da arborescente, por 

permitir um acompanhamento com avanços e recuos, dependendo do objetivo do usuário na 

busca por informações e interação.   

 A interatividade de lingüística está presente na página principal, através de um sistema 

de busca por palavras-chave incorporado ao menu principal. Dessa maneira o usuário pode 

explorar o site através de palavras que façam parte de seu interesse.   
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Tabela 8 – Pontos de interação da página inicial 

Gradações  Característica  Percebidas  Não Percebidas  

Interatividade Zero  Acompanhamento linear, do começo ao fim.    

X 

Interatividade Linear  Acompanhamento linear com avanços e recuos.   

X 

 

Interatividade 

Arborescente  

Seleção realizada através de um menu.  

X 

 

Interatividade Lingüística  Acesso por palavras-chave.   

X 

 

Interatividade de  

Criação  

Permite ao usuário a criação de uma mensagem 

por correspondência.  

 

X 

 

Interatividade de  

Comando Contínuo  

Permite a modificação e deslocamento de 

objetos sonoros e visuais.  

  

X 

 

Fonte: adaptado de Santaella (2004, p. 179). 

 

O acompanhamento do projeto (figura 5) também pode ser realizado através de redes 

sociais como o Twitter
5
 e Facebook

6
, além de cadastro no RSS

7
 do fiatmio.cc. Segundo Lévy 

(1999) as comunidades virtuais são baseadas no compartilhamento de informação entre seus 

usuários, disponibilizando um ambiente de discussão e interação. Dessa forma o projeto 

mantém seus participantes informados a respeito das atualizações na página e promove a 

oportunidade de discussões e comentários nas redes sociais. Assim realizando a convergência 

entre os meios de participação com múltiplas plataformas de mídia, como afirma Jenkins 

(2009) possibilitando o fluxo de informação e compartilhamento entre os internautas.  

 

 

 

 

                                                 
5
 De acordo com Recuero (2008) o Twitter é um sistema de micro-messaging com informações rápidas e 

conversações resumidas. (Disponível em : 

<http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/consideracoes_sobre_o_twitter_i_definicao.html> Acesso em: 

12 de novembro de 2010) 
6
 De acordo com Recuero (2008) o Facebook é o maior site de rede social do mundo em termos de abrangência. 

(Disponível em: 

<http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/facebook_x_orkut_no_brasil_alguns_apontamentos.html> 

Acesso em: 12 de novembro de 2010)  
7
 RSS é a sigla para Rich Site Summary, uma tecnologia que permite aos usuários serem informados sobre 

atualizações de conteúdo em sites, regularmente.  

(Disponível em: <http://www.ufmg.br/online/web/arquivos/003127.shtml> Acesso em: 11de novembro de 2010) 

http://www.pontomidia.com.br/raquel/arquivos/facebook_x_orkut_no_brasil_alguns_apontamentos.html
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Figura 6 – Acompanhe o projeto 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010. 

  

 Ainda na página inicial o público é informado de como participar do projeto (figura 6) 

Fiat Mio. Através do cadastro no site é possível criar um perfil dentro do fiatmio.cc e 

colaborar com opiniões e pontos de vista nas discussões a respeito do carro, acompanhar o 

making of do processo de criação técnica do veículo e ,principalmente, enviar novas ideias 

para a finalização do produto. Uma forma de interação com foco na cultura participativa, 

literalmente, onde ocorre a interatividade entre produtores e consumidores, com consumidores 

participando ativamente da produção e geração de conteúdo (Jenkins 2009).   

 

Figura 7 – Como eu posso participar? 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010. 

 

 Um espaço dedicado para inspiração e referências inovadoras na indústria 

automobilística é apresentado (figura 7), posteriormente as formas de participação no site. 

Composto por notícias pertinentes a respeito de novas tecnologias e design, como referencial 

para inovações a serem aplicadas no carro conceito da Fiat, além de inspirar os participantes a 

terem novas ideias.  

Uma maneira de agregar referências e inspirações a inteligência coletiva, formada 

pelos internautas, que segundo Jenkins (2009) é um termo que se refere a capacidade de 
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explorar informações com o objetivo de aumentar o conhecimento e especialização em 

determinado assunto por parte das comunidades virtuais, nesse caso inovações 

automobilísticas. É o coletivo inteligente proposto por Lévy (1999) onde o interesse do grupo 

compõe uma comunidade virtual mais veloz, imaginativa e com capacidade para aprender e 

inventar, através do compartilhamento de conteúdo.    

 

Figura 8 – Inspirações  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010. 

 

 Na penúltima seção que compõe a página inicial os usuários são informados a respeito 

das atualizações do fiatmio.cc nas suas mais variadas categorias. Essas informações também 

podem ser recebidas através de RSS.  

 

Figura 9 – Tudo que rola no FiatMio.cc 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010. 
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 Finalmente, na última parte da página inicial são apresentados os dados de 

participação do projeto. Divididos, respectivamente, em número de visitantes únicos, 

comentários postados, ideias enviadas e participantes cadastrados.  

 

Figura 10 – Números do projeto 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 novembro de 2010. 

 

A partir da página inicial, os participantes podem decidir os caminhos que querem 

seguir a partir do menu principal: ideias, conheça o FCC-III e participantes. A seguir, a 

próxima parte a ser analisada é a página de ideias. 

 

 

4.2.3 Ideias  

 

 A página ideias (figura 11) é o espaço reservado para o envio de novas ideias e 

sugestões para a criação do Mio, respectivamente dividido em três seções: ideias enviadas, 

envie sua idéia e inspirações. As ideias são categorizadas a partir de seu conceito técnico: 

destaque, geral, ergonomia, segurança, materiais, design, infotaiment
8
 e propulsão.  

 

 

 

                                                 
8
 Infotaiment é um conceito que define a mistura de informação com entretenimento. (Disponível em: 

<www.fiatmio.cc> Acesso em: 05 de novembro de 2010)  
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Figura 11 – Ideias  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010.  

 

 As ideias são enviadas pelos usuários com um título e uma breve descrição de 

usabilidade e vantagem da sua inserção no produto (figura 11). Lewis e Bridges (2004) 

afirmam que os novos consumidores se tornam cada vez mais indiferenciados em relação aos 

produtores, ou seja, a diferença entre ambos se torna cada vez menos nítida. Isso ocorre no 

projeto Fiat Mio no momento em que os consumidores se tornam os produtores através das 

suas ideias e sugestões inseridas no processo de criação do produto. É um processo 

colaborativo entre os participantes, através do compartilhamento de conteúdo analisado 

tecnicamente para a sua realização no Mio. O envolvimento dos consumidores nesse processo 

possibilita a oportunidade de investigar e explorar as suas preferências (Lewis e Bridges, 

2004), portanto antecipar tendências no comportamento dos consumidores da Fiat.  

 Segundo Ogden e Crescitelli (2007) na internet as informações ocorrem livremente 

entre empresa, consumidor e sociedade, ou seja, portanto na página do Fiat Mio é possível 

estabelecer um diálogo entre consumidor e empresa, onde emissor e receptor não dependem 

apenas de uma via de interação.   

 Afinal, a interação entre o público-alvo e o Fiat Mio ocorre na internet, ambiente do 

ciberespaço, que segundo Santaella (2004, p. 45) é um “espaço informacional 

multidimensional que, dependente da interação do usuário que, permite a este o acesso, a 

manipulação, a transformação e o intercambio de seus fluxos codificados de informação”. Um 
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ambiente de transformação e compartilhamento de conteúdo, coerente a proposta de 

transformação e criação de um produto baseado nas ideias de seus consumidores.  

 A interatividade linear e arborescente são percebidas, novamente, através do menu 

principal e a sua extensão para a seção de ideias, onde o internauta possui a oportunidade de 

navegar com avanços e recuos. O buscador de palavras também está presente na página de 

ideias, assim como a presença da interatividade lingüística.  

 A interatividade de criação é percebida no envio de ideias por parte dos participantes 

do projeto Fiat Mio e a interação entre eles, através do espaço de comentários para as ideias 

enviadas, consolidando o coletivo inteligente. Segundo Jenkins (2009, p.86) “o que consolida 

uma inteligência coletiva não é a posse de conhecimento – o que é relativamente estática –, 

mas o processo social de aquisição do conhecimento – que é dinâmico e participativo”.  

  

Figura 12 – Ideias recebidas  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010.  

 

 Além disso, existe interação com outras redes sociais, os participantes podem expor as 

suas opiniões e comentários também pelo Facebook e Twitter.  
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Tabela 9 – Pontos de interação da página ideias  

Gradações  Característica  Percebidas  Não Percebidas  

Interatividade Zero  Acompanhamento linear, do começo ao fim.    

X 

Interatividade Linear  Acompanhamento linear com avanços e recuos.   

X 

 

Interatividade 

Arborescente  

Seleção realizada através de um menu.  

X 

 

Interatividade Lingüística  Acesso por palavras-chave.   

X 

 

Interatividade de  

Criação  

Permite ao usuário a criação de uma mensagem 

por correspondência.  

 

X 

 

Interatividade de  

Comando Contínuo  

Permite a modificação e deslocamento de 

objetos sonoros e visuais.  

  

X 

 

Fonte: adaptado de Santaella (2004, p. 179). 

 

 Considera-se essa uma das páginas mais interessantes do projeto Fiat Mio, por conter 

o conteúdo, agente de transformação do carro colaborativo, em compartilhamento e 

transformação por parte dos usuários.  

 

 

4.2.4 Conheça o FCC-III 

 

 Na página conheça o FCC-III (figura 13) é apresentado um ambiente para a discussão 

de ideias e decisões técnicas do Mio, além ter uma seção dividia em três categorias: salão do 

automóvel, discussões e making of. A categoria salão do automóvel é uma cobertura do 

lançamento do carro conceito durante o Salão do Automóvel em São Paulo, enquanto o 

making of acompanhou todo o processo técnico da transformação das ideias em realidade. 
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Figura 13 – Conheça o FCC-III 

 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010.  

 

 As tendências mais destacadas nas ideias enviadas são selecionadas para 

compartilhamento de informação de conteúdo técnico (figura 14). São apenas percebidas a 

interatividade lingüística e arborescente, através da navegação disponível no menu principal e 

a interatividade lingüística através do buscador de palavras. Assim, a página é considerada a 

com menor grau de interatividade pelo projeto, tendo como característica principal o seu 

caráter informativo a respeito das decisões técnicas das ideias enviadas.  

 

Figura 14 – Informação e conteúdo técnico 

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010. 
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 Entretanto, existe a interação com redes sociais como o Twitter e Facebook (figura 14), 

onde os participantes do projeto que possuem acesso a essas redes, podem estabelecer mais 

uma forma de interatividade e comunicação com o Fiat Mio.  

 

Tabela 10 – Pontos de interação na página conheça o FCC – III  

Gradações  Característica  Percebidas  Não Percebidas  

Interatividade Zero  Acompanhamento linear, do começo ao fim.    

X 

Interatividade Linear  Acompanhamento linear com avanços e recuos.   

X 

 

Interatividade 

Arborescente  

Seleção realizada através de um menu.  

X 

 

Interatividade Lingüística  Acesso por palavras-chave.   

X 

 

Interatividade de  

Criação  

Permite ao usuário a criação de uma mensagem 

por correspondência.  

 

 

 

X 

Interatividade de  

Comando Contínuo  

Permite a modificação e deslocamento de 

objetos sonoros e visuais.  

  

X 

 

Fonte: adaptado de Santaella (2004, p. 179). 

 

 Portanto, como foi mencionado anteriormente, essa é uma página do site que é 

considerada mais informativa do que interativa, por compreender detalhes técnicos a respeito 

da montagem do carro colaborativo.  

 

 

4.2.5 Participantes  

 

 A página reservada para o perfil dos participantes é dividida em três categorias: mais 

ativos, mais recentes e encontre pessoas (figura 15). Respectivamente dedicado a explorar os 

perfis mais ativos, com mais envio de ideias e interação no site, os mais recentes, que 

compõem os novos participantes, além de um sistema de busca para encontrar determinados 

perfis.  
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Figura 15 – Participantes  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: novembro de 2010.  

 

 Segundo Recuero (2009) existem quatro fatores característicos que envolvem os 

usuários de redes sociais: visibilidade, reputação, autoridade e popularidade. Esses fatores 

podem ser percebidos na figura 15 com o perfil dos usuários.  

 

Figura 16 – Perfil de usuários  

 

Fonte: disponível em: <www.fiatmio.cc> Acesso em: 10 de novembro de 2010.  

 

O perfil dos participantes é dividido em: pontos, ideias e comentários. A partir das 

ideias enviadas os internautas podem receber comentários e pontos por parte de outros 

participantes. Portanto, a visibilidade, que é baseada na conexão entre os usuários acontece 

nesse momento. A reputação está nas qualidades percebidas, ou seja, os comentários e 

pontuação adicionados por outros usuários.  A audiência e popularidade estão relacionadas 

por se basearem no poder de influência e referência, mais uma vez percebidos pelo número de 

pontos e comentários.  
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Tabela 11 – Características dos participantes do projeto Fiat Mio.  

Nome  Característica  Percebida  Não Percebida  

Visibilidade  Conexão entre usuários. X  

Reputação  Qualidades percebidas.  X  

Autoridade Audiência e referência. X  

Popularidade  Poder de influência.  X  

Fonte: adaptado de Recuero (2009, p. 108-113).  

  

A interatividade linear e arborescente é percebida mais uma vez através do menu 

principal, enquanto a interatividade lingüística além de ser presente no buscador de palavras, 

também é percebida na busca por perfis.  

 A interatividade de criação é destaque na página analisada, por ser o ambiente de 

concentração das ideiais enviadas, além de integrar comentários a respeito das mesmas por 

parte dos participantes.  

 

Tabela 12 – Pontos de interação na página participantes.  

Gradações  Característica  Percebidas  Não Percebidas  

Interatividade Zero  Acompanhamento linear, do começo ao fim.    

X 

Interatividade Linear  Acompanhamento linear com avanços e recuos.   

X 

 

Interatividade 

Arborescente  

Seleção realizada através de um menu.  

X 

 

Interatividade Lingüística  Acesso por palavras-chave.   

X 

 

Interatividade de  

Criação  

Permite ao usuário a criação de uma mensagem 

por correspondência.  

 

X 

 

 

Interatividade de  

Comando Contínuo  

Permite a modificação e deslocamento de 

objetos sonoros e visuais.  

  

X 

 

Fonte: adaptado de Santaella (2004, p.179).  

 

 É possível perceber as características das comunidades virtuais de Rheingold citado 

por Santaella (2003) onde grupos de indivíduos com um interesse em comum estabelecem 

uma relação na rede de forma cultural e socializadora. São agentes de emissão e recepção de 

mensagens, atuando como atores de interconexão entre seus perfis através de comentários, 

pontuações e envio de novas ideias. Segundo Santaella (2004) a identidade do leitor imersivo 

está na interatividade, em um ambiente onde não há lugar para emissores ou receptores 
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definidos, apenas trânsito informacional. Exatamente o que ocorre durante o processo de 

participação do público na página. 

 Portanto, a partir da análise se tornam claros os pontos de interação e características 

dos usuários de redes sociais no site do projeto Fiat Mio. Assim, como também é possível 

investigar e analisar as características de cultura da convergência inseridas nesse ambiente, 

através do compartilhamento de conteúdo e informação.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A cultura é um processo contínuo de transformação de hábitos, atitudes e códigos 

incorporados pela sociedade. A comunicação em Publicidade e Propaganda deve acompanhar 

essas transformações para se manter próxima de seu público e compreender melhor a sua 

relação com ele.   

 As mudanças culturais que tem origem nos avanços tecnológicos são muitas, mas 

todas convergem para a internet. Nesse ambiente surge a cultura da convergência, composta 

por aspectos de cultura participativa, inteligência coletiva e a convergência dos meios. Uma 

cultura alimentada pelo espaço onde os receptores de mídia também são emissores, os 

consumidores se tornam produtores e vice-versa.  

A partir das formas de interação no ciberespaço, a comunicação na internet não possui 

apenas uma via, mas várias e os caminhos a serem seguidos são decididos pelos 

consumidores. Ambiente onde emissores e receptores mudam de papeis constantemente a 

partir do compartilhamento de conteúdo, que sofre transformações e modificações conforme 

as necessidades e desejos de seus produtores.  

 Ao agregar as características da Cultura da Convergência no projeto Fiat Mio, a Fiat se 

aproximou mais de seus consumidores e antecipou tendências em seu comportamento a partir 

do site <www.fiatmio.cc>.  

 A criação de um carro conceito colaborativo, baseado apenas nas ideias dos 

consumidores, deu a oportunidade de participação e envolvimento dos usuários. A experiência 

de envolvimento durante a criação do produto, onde os consumidores eram os emissores de 

ideias e os produtores receptores, foi realizada através da inteligência coletiva formada na 

página do projeto. Os pontos de interação tinham como característica facilidade na 

comunicação e, além disso, a página possuía inserção de ferramentas particulares de outras 

redes sociais, expandindo a interatividade com seus participantes em outras comunidades 

virtuais.  

 Ao estudar os pontos de interação dos usuários foi possível perceber que uma dos  

melhores temas de estudar o comportamento dos novos consumidores é o diálogo. O 

estabelecimento de uma relação entre marca e público-alvo, que possibilite respostas em 

tempo-real e, além disso, a participação dos usuários de alguma forma agrega um valor maior 

a relação marca e consumidor. Apesar do carro conceito, Fiat Mio, não ser comercializado o 
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projeto estabelece uma relação mais forte entres o público e potenciais consumidores de 

automóveis da Fiat.  

 A comunicação deve estar apta a compreender as mudanças culturais resultantes das 

inovações em tecnologia, portanto é necessário manter uma relação transparente e interativa 

com o seu público.  

 Hoje, mais do que nunca, essa possibilidade se torna real a partir das ferramentas de 

comunicação disponíveis com a internet. A convergência de múltiplas plataformas para a web, 

também é uma nova forma de interação que merece ser explorada e usada como uma 

vantagem competitiva no mercado. A familiarização com a linguagem digital estabelecida nas 

redes sociais e comunidades virtuais surge como uma nova forma de comunicação com o 

público, mais clara, veloz e efetiva.  

 A participação do público hoje é um fator muito importante em ações e campanhas 

publicitárias, as ferramentas para isso estão todas disponíveis na internet, só é preciso 

incentivar e mobilizar os internautas. O processo onde os produtores se tornam os receptores, 

ou seja, esse processo inverso de comunicação se apresenta como uma nova forma de pensar 

propaganda, uma nova forma de se pensar criatividade.  

 A criatividade acontece no coletivo, não no individual, como percebido no projeto Fiat 

Mio, é a interação das ideias, entre os participantes e produtores do carro conceito 

colaborativo, que torna a experiência envolvente e criativa.  

 A cultura da convergência agrega mais valor a publicidade e propaganda através dos 

inúmeros pontos de interação que proporciona para participação e comunicação do público-

alvo. Uma cultura participativa que disponibiliza ferramentas de transformação e informação 

para o público através do compartilhamento de ideias, conteúdo e dialogo. Apesar de ocorrer 

na mentes dos consumidores, através das transformações e compartilhamento de conteúdo que 

possibilita, tem como principal suporte a convergência de múltiplas plataformas na internet. 

Um ambiente que se torna cada vez mais presente na vida dos consumidores, e é diretamente 

influenciado por essa presença que transforma e modela seu conteúdo e acarreta mudanças 

culturais nas formas de socialização dos indivíduos, como é possível perceber através da 

análise do projeto Fiat Mio.   

 A cultura da convergência agrega valor a publicidade e propaganda no momento em 

que não apenas expõe a comunicação ao seu público, mas possibilita a formação e 

manutenção de uma relação muito mais forte entre marca e consumidor através da 

participação. A troca de papéis entre emissores e receptores durante o projeto demonstrou que 
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atualmente o público quer cada vez mais interagir com as marcas, produtos e serviços que 

fazem parte de seu cotidiano, auxiliando na evolução e aperfeiçoamento cada vez mais do que 

consome e faz parte da sua vida.  

 Portanto, a publicidade e propaganda deve compreender as novas formas de 

comunicação e as múltiplas plataformas disponíveis para manter contato com o seu público. A 

internet e a convergência cultural realizada em seu ambiente criam uma nova forma de 

comunicação e interação entre os indivíduos. A comunicação para ser eficiente deve se 

familiarizar com esse ambiente, tanto para fins de conhecimento do comportamento de seu 

público, como para alcançar eficiência e resultados positivos em seus objetivos. 
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