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“No matter what we do  

No matter what we say  

We're the song inside the tune  

Full of beautiful mistakes 

And everywhere we go  

The sun will always shine.” 

 

(Trecho de Beautiful, escrito por Linda Perry) 

 

http://www.vagalume.com.br/linda-perry/
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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação tem como delimitação de tema a expansão e 

crescimento da internet e, em função disso, a inserção do buzz como ferramenta de marketing 

na web, a fim de buscar alternativas de comunicação mais em conta e eficientes para as 

empresas. Utilizando como ponto de inserção para essa nova forma de buzz, os weblogs 

passam a protagonizar um novo cenário de opções para as marcas, um exemplo disso é a 

utilização do blog Sweetest Person, objeto de estudo deste trabalho.Tendo como problema de 

pesquisa conhecer qual influência dos posts pagos, em relação a decisão de compra de seus 

leitores, estabeleceu-se como objetivo principal verificar se há influência por parte das 

publicações pagas, além de conhecer quais marcas e produtos anunciam e de que maneira e, 

também, identificar qual a relação criada entre blogueira e leitor nesse novo âmbito de 

utilização dos blogs. Possui um referencial teórico que compreende tópicos como o buzz e sua 

evolução para uma ferramenta de marketing, a internet e as mídias sociais, o uso dos weblogs, 

além de uma abordagem sobre o perfil dos novos consumidores. Esse estudo demonstra que 

ainda há muito o que se explorar em termos de buzz marketing, assim como aperfeiçoamento 

no uso dessa ferramenta, tanto por parte dos anunciantes como pelos blogueiros.   

 

Palavras-chave: buzz marketing, internet, mídias sociais, blogs, posts pagos, novos 

consumidores. 

 

 

ABSTRACT 

 

The work has as theme delimitation the expansion and growth of internet and, on that 

basis, the insertion of buzz as a marketing tool on the web, to seek alternative of 

communication cheaper and more efficient for business. Using as an insertion point for this 

new kind of buzz, the weblogs are the protagonists of a new set of options for brands, an 

example of this is the use of the blog Sweetest Person, the object of study of this work. 

Having as research problem know which the influence of paid posts in relation to the buying 

decision of its readers, we established as a main objective to verify if there is influence by the 

paid publications, beyond to know which and the way that brands and products advertise, and 

also identify what is the relationship created between blogger and reader in this new context 

of use of blogs. The theoretical reference includes topics such as buzz and its evolution into a 

marketing tool, the internet and social media, the use of weblogs, as well as an approach to 

the profile of the new customers. This study shows that there is much to explore in terms of 

buzz marketing as well as improvement in the use of this tool, both for advertisers and 

bloggers. 

 

Keywords: buzz marketing, internet, social media, blogs, paid posts, new costumers. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento do uso da internet em todo o mundo e a propagação das redes 

sociais de interação, novos meios de expressão tornam-se disponíveis. Os blogs, que segundo 

o Mídia Dados (2010) são locais na rede usados para registro frequente de informações, 

colocando-se como sinônimo de “diários de bordo”, possuem, em sua maioria, um caráter 

pessoal. Através da opinião dos blogueiros, usuários que fazem registros (Mídia Dados, 

2010), sobre determinada marca ou produto, exposta de forma espontânea em seus diários 

digitais, cria-se um movimento de buzz, que se espalha através de seus leitores, gerando 

comentários na rede e atraindo a atenção de profissionais de comunicação que enxergam no 

ato de blogar uma oportunidade para essa nova modalidade de boca-a-boca. 

Buzz, segundo Salzman, Matathia e O‟Reilly (2003), é algo conhecido e compartilhado 

por todos a todo o momento e existe desde que as pessoas começaram a partilhar ideias. 

Também conhecido como efeito boca a boca ele se profissionalizou e virou uma estratégia de 

marketing. Para entender como esse processo se deu é importante contextualizar como ocorre 

o buzz marketing, e assim poder diferenciá-lo do buzz tradicional. 

Buzz marketing não possui um conceito padrão, e é apresentado de diversas maneiras 

de acordo com o profissional ou especialista questionado. No entanto, elegeu-se o conceito 

abaixo como o mais pertinente para a esta pesquisa. 

 

O buzz marketing consiste em criar um boca-a-boca positivo em torno de um 

produto transformando consumidores selecionados em veículos espontâneos da 

mensagem. Esta, a seguir, espalha-se em círculos concêntricos, dos geradores de 

tendências ao público consumidor. Não se trata de gritar a todo o mundo, mas de 

sussurrar às pessoas certas. O processo de buzz marketing ilustra a metáfora do 

vírus: inoculação (de um produto), incubação (uso do produto pelos poucos 

consumidores inicialmente inoculados), disseminação e infecção (trânsito do 

produto). Baseia-se na valorização dos consumidores selecionados, que se orgulham 

desse papel (ZÉHAH citado por SALZMAN, MATATHIA e O‟REILLY, 2003, 

p.15). 

 

A partir do conceito apresentado, nota-se a evolução do buzz marketing como algo que 

se cria focado para uma ação específica, e não com o intuito de simplesmente gerar contato do 

público com o produto, mas sim do contato de um público específico e pré-determinado em 

um ato controlado de disseminação da mensagem. 

Deste modo, a intenção da propagação de uma ideia via boca-a-boca não é levar a 

informação a todos de forma massiva, mas atingir os indivíduos específicos que são 

importantes para que a proposta inicial alcance os objetivos pré-estabelecidos. Assim, faz-se 
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com que esses sujeitos transmissores da mensagem sintam-se relevantes por terem sido 

escolhidos para serem portadores desse conteúdo. 

Aproveitando-se disso, muitas empresas passam “a pagar” blogueiros influentes para 

falar de suas marcas em seus diários. Utilizando como objeto de pesquisa o blog Sweetest 

Person, de uma blogueira da cidade de Santa Maria/RS, busca-se compreender qual a 

influência dos posts, que receberam algum estímulo financeiro para serem publicados, sobre a 

decisão de compras dos indivíduos leitores. 

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

influência dos posts pagos no blog Sweetest Person, em relação a decisão de compra de seus 

leitores?”. 

Para  responder essa questão foram estabelecidos objetivos, a partir das teorias 

estudadas, que visam ajudar na solução do problema. Sendo assim, tendo como objetivo geral 

verificar a influência dos posts pagos no blog Sweetest Person, em relação a decisão de 

compra de seus leitores, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: mapear o 

perfil dos leitores do blog através de questionário; identificar as marcas e produtos presentes 

nas postagens; verificar se há vínculo de relacionamento entre blogueiro e leitor; e verificar de 

que forma acontece a influência dos posts pagos sobre os leitores. 

Segundo o Mídia Dados (2010), o Brasil fechou 2009 com 66,3 milhões de internautas 

e lidera o ranking de maior tempo de navegação totalizando quase 72h  horas semanais, 

estando a frente dos norte americanos e europeus. Esse dado comprova que o acesso a internet 

segue crescendo no Brasil e que se apresenta como um meio de comunicação que ainda têm 

muito a ser explorado.  

Em contrapartida, como estratégia de marketing, o buzz já vem sendo trabalhado desde 

a década de 60, assim, é importante buscar um ponto de convergência onde ambos possam se 

encontrar. Esse elo surge a partir da importância que a rede de computadores tem nas novas 

relações interpessoais, onde: 

 

[...] seus membros partilham um espaço telemático e simbólico (mensagens 

instantâneas, blog, softwares sociais, microblogs, websites) mantendo certa 

permanência temporal e fazendo com que seus participantes sintam-se parte de um 

agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de outros que podem se dar no 

mesmo espaço telemático sem, no entanto, guardarem qualquer vínculo afetivo e/ou 

temporal (LEMOS e CUNHA, 2003, p. 102). 

 

Dessa forma, a internet se posiciona como um canal alternativo, que cria um vínculo 

com o usuário, através dos locais na rede onde o mesmo passa seu tempo, modificando assim 
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os conceitos de comunidade que passa a se adaptar às opções oferecidas pelo novo meio. 

Segundo Lemos (2010, p.101) destaca-se que: 

 

Comunidade denota assim relacionamentos com grau elevado de intimidade pessoal, 

coerção social e continuidade no tempo. A força comunitária reside no que E. 

Durkheim chamou de solidariedades mecânicas, em oposição às solidariedades 

orgânicas típicas da sociedade moderna. 

 

Nota-se então que as comunidades que se criam na rede, com relação íntima entre 

pessoas que buscam um espaço social, nada mais são do que reflexo das comunidades já 

existentes antes da internet. Assim, essa rede entre indivíduos que sequer se conhecem cria 

uma nova forma de relação interpessoal, que não é mais pautada pelo „conhecer‟ a pessoa, 

mas sim pelo que a mesma tem em comum o outro. E é a partir do compartilhamento de 

informações presente nessa relação existente nas novas redes, que o buzz marketing se 

aproveita para gerar crescimento de uma determinada marca ou empresa. 

Essa interação entre os indivíduos pode acontecer das mais diversas formas e sua 

maneira de existir depende da ferramenta onde ela está inserida. No caso dos blogs, elemento 

de estudo desta pesquisa, os leitores podem criar um vínculo de relacionamento com a 

blogueira, levando em consideração os fatos que são compartilhados através de seu diário 

virtual.  

A partir disso, busca-se então entender qual a relevância do laço criado entre emissor 

e receptor, ou seja, saber se a partir das opiniões ali expostas, feitas pelo blogueiro, haverá 

influência sobre o leitor na decisão de adquirir um produto ou aderir a uma marca. 

Para tal compreensão foram pesquisados o buzz, como estratégia de marca e sua 

inserção na web; a internet como opção de meio de comunicação e, a partir de suas 

características, formadora de grupos através das mídias e redes sociais; além de uma 

abordagem sobre os blogs, sua utilização e classificação, bem como o perfil e especificações 

sobre os novos consumidores, indivíduos que mudam seu modo de comprar e pesquisar sobre 

produtos em função da convergência dos meios e da nova gama de oportunidades presente na 

internet. 
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2  BUZZ MARKETING, INTERNET E AS MÍDIAS SOCIAIS 

 

O ato de trocar informações ou idéias entre dois ou mais indivíduos é o que chamamos 

de buzz. O buzz ou comunicação boca-a-boca é o que Kotler (2000, p. 580) define como “duas 

ou mais pessoas comunicando-se diretamente uma com a outra, seja pessoalmente – em forma 

de diálogo ou de exposição para uma plateia – seja por telefone ou por e-mail”. Essa troca de 

informações pode acontecer através dos diversos meios de comunicação disponíveis. 

Com um intuito comercial, o boca-a-boca passou a ser usado como estratégia de 

marketing, deixando de ser todo o tipo de troca de ideias para se tornar um boca a boca 

direcionado, focado em divulgar uma marca ou produto. Essa nova modalidade é chamada de 

buzz marketing e tem por objetivo transformar as pessoas em veículos espontâneos para 

passar a mensagem (ZÉHAH citado por SALZMAN, MATATHIA e O‟REILLY, 2003). 

 

A beleza do buzz marketing é que todo encontro pode parecer altamente 

personalizado. A percepção individual da mensagem, a recomendação de um amigo 

ou colega, a sensação de fazer parte de um grupo seleto de indivíduos, tudo isso tem 

grande apelo para o consumidor exigente de hoje (SALZMAN, MATATHIA e 

O‟REILLY. 2003, p. 17). 

 

Por ter essa característica de personalização, que se faz possível mediante o fato de 

que cada pessoa passa para o próximo uma visão pessoal e supostamente espontânea, o buzz 

marketing acaba por ser uma opção importante para atingir aqueles que se tornaram céticos 

em relação aos meios de massa, e que prezam a confiança em seus relacionamentos, buscando 

a referência de amigos, familiares e conhecidos na hora de efetuar a escolha de um produto ou 

marca. Com isso o buzz marketing acaba por “conferir poder às pessoas” (SALZMAN, 

MATATHIA e O‟REILLY, 2003, p. 27), pois da a elas a liberdade para repassar, aceitar ou 

recusar a informação. 

Para Kotler (2000) as pessoas propícias a repassar a mensagem são os chamados 

formadores de opinião e pessoas influentes, porém, a tática torna-se mais complicada com os 

novos consumidores, que estão inseridos no meio digital, pois é difícil identificar quem são, 

para eles, os influenciadores. Salzman, Matathia e O‟Reilly (2003) classificam os formadores 

de opinião em duas categorias: os Alfas e os Abelhas.  

a) Alfas: São aqueles pouco suscetíveis aos tipos comuns de propaganda, buscam 

sempre novidades e gostam de experimentá-las, repelem as convenções, 

possuem ampla rede de contatos e gostam de partilhar e mostrar que sabem das 

coisas;  
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b) Abelhas: São aqueles que se apropriam das ideias dos alfas e repassam elas 

para o grande público, são os condutores das mensagens. 

Na internet o buzz marketing ganha espaço e oportunidade, pois os usuários estão 

criando laços uns com os outros, montando redes sociais, capazes de serem mapeadas através 

da identificação de suas características, além do fato que essas redes abrangem um número 

muito maior de pessoas do que fora da web. Desta forma grupos específicos podem ser 

identificados e os integrantes dos mesmos se colocam como vetores para a transmissão de 

informações. 

A internet, segundo Pinho (2000), nasceu em 1990, e em 1991, com a criação da 

World Wide Web (WWW) pelo engenheiro Tim Berners-Lee. Porém, a liberação da World 

Wide Web para utilização comercial só aconteceu em 1993. A partir dai seu crescimento deu-

se de forma contínua trazendo mudanças e facilidades para as pessoas e empresas, agindo 

como a maior agente de mudanças na sociedade, em termos de meio de comunicação 

(CAPPO, 2004). 

  O acesso à internet vem aumentando consideravelmente ao longo dos anos, e não há 

um conhecimento pleno do que esse novo meio de comunicação ainda pode oferecer. Isso 

significa que a internet ainda pode oportunizar muitas formas de ser utilizada, que precisam 

ser exploradas e estudadas. 

 

Dos primeiros computadores dos anos 50 até a computação social da primeira 

década do século XXI, os acontecimentos dos sessenta últimos anos constituem 

provavelmente apenas uma faísca inicial ou, se quisermos, a pré-história da 

cibercultura mundial e da esfera pública. (LEMOS, 2010, p.15). 

 

  Dentre as inúmeras possibilidades que esse meio nos oferece, está a criação, quase que 

instantânea de novas mídias sociais, destinadas a segmentar ainda mais o seu público 

consumidor. Para Lemos e Palacios (2001, p. 142) “parece que há uma certa tendência para a 

aceitação do fato de que novas formas de relações sociais então sendo construídas a partir da 

introdução desses espaços virtuais”. Isso acontece porque, segundo Recuero (2005), as novas 

mídias estão mudando profundamente as formas de organização, identidade, conversação e 

mobilização social; proporcionando uma amplificação das conexões através das redes sociais 

mediadas pelo computador. Redes sociais estas que estão moldando as novas formas de 

relacionamento entre as pessoas através do ciberespeço, e são protagonistas na difusão de 

informações. 

  As redes sociais são, para Recuero (2005, p. 17), “um conjunto de dois elementos: 

atores (pessoas, instituições ou grupos, os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços 
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pessoais)”. Ou seja, os atores são indivíduos que atuam na internet criando um rastro de 

conexões e assim, expondo aquilo que é de seu interesse. A partir do cruzamento das 

informações das pessoas e suas preferências, é possível mapear uma rede de interesses, 

conhecer seus participantes e o que é ou não compartilhado por um grupo específico de 

sujeitos.  

  Esse relacionamento, apesar de parecer simples, é norteado por uma série de fatores 

que devem ser levados em consideração para que a haja a interação e a comunicação esperada 

entre as partes. Para entender esse ponto podemos refletir sobre o que Recuero (2005, p.30) 

afirma: 

 

O ciberespaço e as ferramentas de comunicação possuem particularidades a respeito 

dos processos de interação. Há uma série de fatores diferenciais. O primeiro deles é 

que os atores não se dão imediatamente a conhecer. Não há pistas da linguagem não 

verbal e da interpretação do contexto da interação. É tudo construído pela mediação 

do computador. O segundo fator relevante é a influência das possibilidades de 

comunicação das ferramentas utilizadas pelos atores. Há multiplicidade de 

ferramentas que suportam essa interação e o fato de permitirem que a interação 

permaneça mesmo depois do ator estar desconectado do ciberespaço. 

 

  Assim, as relações são pautadas pelos pontos em comum entre um indivíduo e outro, 

já que em um primeiro momento não há contato visual. Outro fator é a não presencialidade, 

onde o contato, que pode ser simultâneo, também pode apresentar-se de forma remota. Desta 

maneira pode-se dizer que a comunicação no ciberespaço é atemporal, independendo das 

pessoas estarem simultaneamente conectadas para que ela aconteça.  

  O indivíduo produtor da mensagem pode difundi-la sem necessariamente estar 

presente a todo o momento. Isso se dá pelo fato de que na rede, as informações raramente são 

apagadas e sim agregadas umas as outras, permitindo que o sujeito possa ter acesso a ela 

mesmo depois de algum tempo de sua publicação. 

  As comunidades criadas no ciberespaço, a comunicação indireta, e a disseminação das 

informações instantaneamente através das redes sociais criaram o que Lemos e Palácios 

(2001) chamam de subsistemas, que posicionam dentro da rede os canais de comunicação não 

só como instrumentos, mas também como construtores culturais e sociais. Essa afirmação 

significa que além de servir como instrumento para passar uma informação, os subsistemas 

também se fazem agentes na construção cultural de seus participantes, influenciando uns aos 

outros através de suas opiniões, costumes e hábitos. 

   Essa segmentação dos públicos, que é possível ser identificada com clareza na 

internet, proporciona um melhor resultado quando se deseja passar uma mensagem específica, 



16 

 

pois ao saber onde o indivíduo que se deseja atingir está, sabe-se automaticamente como se 

deve agir. Castells (1999), contribui com esse fato dizendo que  a essa sociedade segmentada 

que temos, por causa da internet, é resultado das tecnologias de comunicação que tem como 

enfoque a informação especializada, porém diversificada; tornando a audiência dela cada vez 

mais separada por valores, estilos de vida, gostos e ideologias. 

 Lévy (2000) afirma que o crescimento do ciberespaço é orientado por três princípios: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. Ainda segundo o 

autor, a interconexão entre os fatos dispostos na rede dá-se pela afinidade de interesses que os 

integrantes de determinada comunidade virtual possui. Essa comunidade então troca 

informações de forma cooperativa, dando origem a uma inteligência coletiva. 

   As empresas, que até então investiam cautelosamente na internet, e que em função da 

crise econômica de 2009 precisaram buscar soluções mais em conta para divulgar seus 

produtos e marcas, aumentaram seus investimentos na rede a fim de otimizar suas verbas. 

Essa mudança de comportamento causou um aumento de 25% no faturamento publicitário em 

2009 (Mídia Dados, 2010) e deu-se também, porque, ainda segundo a mesma fonte, havia a 

necessidade de entender melhor onde estavam os resultados e quais eram os focos dos 

investimentos em relação ao público alvo. 

   Essas empresas precisam se inserir no ambiente virtual que é frequentado pelo seu 

público alvo, conhecer o seu subsistema e entender como ele funciona, para buscar a melhor 

forma de se utilizar dele como uma estratégia de marketing. Assim como utilizar as inúmeras 

ferramentas oferecidas pela internet, adaptando-as para que cumpram o objetivo desejado; da 

mesma forma que adaptando as ferramentas off-line, para que as mesmas possam ser inseridas 

na rede e venham a funcionar de forma a favorecer a interação entre a empresa e o público 

alvo. Um exemplo dessa última opção é a utilização do buzz marketing como plataforma de 

divulgação no ciberespaço, através da influência das mídias sociais.  

  Essa utilização do buzz marketing na rede tem sido perpetuada principalmente através 

dos blogs, lançando mão da pessoa do blogueiro para passar uma informação, fazendo com 

que a mesma seja repassada e comentada pela rede de usuários que frequenta aquele site, 

gerando um boca-a-boca virtual a favor da empresa, marca ou produto. 
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3  BLOGS 

 

Segundo Hewitt (2007, p.9) “blog é a contração da expressão inglesa weblog. Log 

significa diário[...]. Weblog, portanto, é uma espécie de diário mantido na internet por um ou 

mais autores regulares”.  Segundo Orduña et al. (2007), o primeiro weblog, o “Whats New in 

92” surgiu em 1992, quando a rede ainda era extremamente restrita aos que a desenvolviam. 

Segundo a ferramenta Technorati¹, hoje já são mais de 112 milhões de blogs espalhados pela 

internet. 

 

O blog é uma adaptação virtual de um refúgio que o indivíduo já havia criado 

anteriormente para aumentar o seu espaço privado: o “diário íntimo”. O mais 

interessante é que, apesar de todos os avanços tecnológicos, continua sendo um 

diário baseado na linguagem escrita. Se inclui a imagem, ainda é com uma 

padronização técnica e uma criatividade inferior, e muito, à bricolagem, que 

caracteriza o diário no papel. Cabe então ao texto, e principalmente a ele, a criação 

do ambiente e da personalidade virtuais (SCHITTINE, 2004, p.60). 

 

Sua origem dá-se então através do diário, onde qualquer indivíduo que tivesse ao seu 

dispor uma folha de papel e um lápis era capaz de escrever um pouco sobre suas sensações, 

angústias e questões pessoais. Com a internet, o suporte muda, mas o objetivo de se expressar 

é o mesmo, com a diferença de que agora o conteúdo não é mais restrito ao autor, e é 

compartilhado com outras pessoas através da rede. 

Para Alex Primo (2008) os blogs tem natureza social e se diferem dos diários íntimos 

pois tem seu conteúdo voltado para o grupal, visando a interação entre pessoas. O mesmo 

autor divide os blogs em quatro categorias:  

a) Pessoal: é aquele que trás um relato da vida do autor e de suas experiências do 

dia-a-dia e é produzido individualmente. Seu objetivo é de compartilhar 

informações, sejam elas confessionais ou ficcionais; 

b) Profissional:  Também produzido individualmente, o blog profissional é aquele 

que depende da instituição que o veicula, e seus objetivos variam de criar uma 

imagem frente ao público até a pretensão de lucros; 

c) Grupal: É composto por pelo menos duas pessoas, geralmente um grupo de 

amigos, onde o conteúdo pode ser variado, porém tem em sua natureza ser um  

 

_______________________ 
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¹ O Technorati é um motor de busca de blogs, onde os conteúdos são relacionados por semelhança, ajudando 

aquele que está pesquisando a encontrar o maior número de postagens sobre o assunto procurado. Informação 

retirada de < http://technorati.com/about-technorati/> acesso em 01 de novembro de 2011. 

 

conteúdo de interesse de todos os componentes do grupo. Entretanto, apesar do 

assunto em comum, podem haver divergências de opiniões sobre o mesmo. Os 

posts são dispostos de forma individual por cada um dos participantes. Aqui se 

encaixam também os blogs que surgem para dar apoio a um determinado 

grupo, como defesa de alguma causa ou tema; 

d) Organizacional: É composto por um grupo de pessoas que representam um 

interesse maior, o da empresa. Varia de apenas um espaço para liberação de 

releases ou até um comunicação direta com consumidores e fornecedores. 

Nota-se que os blogs pessoais e grupais são aqueles mais voltados aos assuntos da 

vida, e o profissional e organizacional, mais voltados para o trabalho e empresas em questão. 

Nas  categorias profissional e organizacional há características bem distintas com relação ao 

diário íntimo de onde derivam os blogs, não podendo haver uma comparação de conteúdo e 

anulando assim suas referências, porém, na categoria pessoal, se enquadram os diários online, 

que são estudados nesse trabalho. 

Já para Recuero (2003), os blogs dividem-se em cinco categorias: diários (tratam 

basicamente da vida do autor),  publicações (comentários sobre diversos assuntos), literários 

(contos, crônicas ou poesias), clippings (fazem links de outras publicações), e os mistos (uma 

mistura de posts pessoais e informativos, que são comentados pelo  autor. Para Herring et al 

(2004)  as denominações mudam, porém a quantidade e função são similares as apresentadas 

por Recuero. 

Levando em consideração qualquer dos autores citados pode-se encaixar os blogs que 

são o foco desse trabalho como blogs pessoais, uma adaptação do diário íntimo do mundo real 

para o digital, considerando suas diferenças em termos de características e propósito. 

 

[...] é um diário diferente do diário comum, o qual supõe segredo. Um diário, 

paradoxalmente público, feito para ser publicado diariamente na internet e para ser 

lido. Baseado também na escrita íntima, nas pequenas misérias cotidianas, nas 

opiniões e inquietações do autor, mas admitindo um elemento novo: um público 

leitor. Admitindo, porque, pela primeira vez, pressupõe-se que o escrito íntimo é 

algo feito com o intuito de ser desvendado e comentado (SCHETTINE, 2004, p.61). 

 

   Essa nova forma de expressão cria um relacionamento de via dupla entre o autor e o 

leitor, já que o primeiro compartilha com o segundo suas experiências, dando ao leitor a 

oportunidade de comentar e, de certa forma, participar da vida do outro. Para Schettine (2004) 

http://technorati.com/about-technorati/
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o blog passa a catalisar a construção de comunidades pequenas, que se constroem fundadas 

em torno de afinidades pessoais, criando uma ligação entre os indivíduos e diminuindo a 

fronteira entre o autor e o leitor, enfraquecendo a linha entre o público e o privado. 

   Essas comunidades entre leitor e autor se estendem também entre blogs, a chamada 

blogosfera. Segundo o Mídia Dados (2010, p. 556) blogosfera é “um termo coletivo que 

compreende todos os weblogs como uma comunidade ou rede social”. Assim, muitos blogs 

estão conectados através da troca de visitas e de comentários e, das citações, quando um 

blogueiro cita outro em suas postagens.  

   Hewitt (2007, p. 21) afirma que a “blogosfera está evoluindo a um ritmo 

inacreditavelmente acelerado”, chamando a atenção das mídias tradicionais para o ambiente 

criado dentro da internet, onde sujeitos estão compartilhando informações quase que 

instantaneamente, satisfazendo a necessidade de uma parcela da população que busca um 

acesso rápido e específico à informação. 

   

O leitor precisa sentir que está tendo acesso a uma memória que também é sua. Que 

quando o diarista constrói uma memória, ela é elaborada em conjunto com a dele. O 

escritor do blog tenta resgatar uma experiência, um momento, um sentimento 

partilhado com o leitor, na tentativa de fazer com que este não se esqueça dele – da 

mesma forma que não abandonaria a si mesmo (SCHITTINE, 2004, p. 150). 
 

  Essa relação de confiança criada entre autor e leitor dá-se a partir do fato de que as 

pessoas buscam no outro um espelho, e quando isso acontece há a “formação de uma 

sociedade virtual baseada nos pontos que os blogueiros e os leitores descobrem ter em 

comum” (HEWITT, 2007, p. 66).  Esse fato faz também com que o leitor mantenha-se fiel ao 

blog em questão, criando assim uma rotina permanente de acessos. 

  Desta forma, os blogs passam de um diário virtual a uma fonte de informação que 

abrange os mais diversos assuntos, funcionando 24 horas à disposição do usuário.  Para tal 

mudança os blogs tiveram que se adaptar em sua forma de apresentar os textos. Assim “o 

texto volumoso, prolixo e confessional do diário tradicional dá lugar a um texto mais limpo, 

curto” (HEWITT, 2007, p. 155). Essa mudança proporciona um ganho de qualidade, e ajuda a 

prender a atenção do leitor, que agora lê um texto rápido e compartimentado.  

 

 

3.1 BLOGS COMO NEGÓCIO 

 

  Através da confiança criada, do sentimento de identificação e do compartilhamento de 

experiências, os blogs passam a exercer na internet uma função influenciadora. Notando nisso 
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uma propriedade comercial, as empresas passam a ver nos weblogs “uma oportunidade quase 

gratuita de estabelecer e defender uma marca, introduzir novos produtos ou produzir agitação, 

por um tempo indefinido” (HEWITT, 2007, p. 160).  

 Vaz (2008) afirma que essa confiança e poder que os blogs tem dá-se ao fato de eles 

serem a verdadeira expressão dos pensamentos dos usuários da rede. Aproveitando-se disso, 

as empresas, que antes eram citadas somente espontaneamente, passam a investir no 

blogueiro, para que ele priorize comentar suas experiências com a marca. Essa relação dá-se 

através do pagamento monetário para a realização da postagem sobre o assunto ou do envio 

de amostras e brindes para estimular o blogueiro a fazer o comentário em seu blog. 

 Porém, vale ressaltar que, como menciona Orduña et al (2007, p. 112), “a grande 

maioria dos blogs não possui um nível de público para que se possa instalar publicidade como 

uma via de lucros auxiliares, muito menos como meio de vida”. Sendo esse investimento, 

destinado pelas empresas apenas a grandes blogs, que em sua maioria já são consolidados em 

termos de acessos e comentários. Ou seja, não é a publicidade que dará visibilidade ao blog, e 

sim ao contrário, o blogueiro, para receber a atenção das empresas já precisa ter destaque no 

cenário da rede, onde seu conteúdo está inserido. 

  Como um dos principais usuários dessa nova forma de buzz estão os blogs de moda, 

que segundo a revista Proxxima (ed. 24, 2010, p. 55) “explodiram na rede e ganharam o status 

de nova menina dos olhos de grandes marcas”. Com incentivos monetários, mas 

principalmente, através de produtos enviados espontaneamente pelas marcas, as blogueiras de 

moda utilizam seus blogs para expor aos leitores suas experiências com os produtos 

específicos, compartilhando suas opiniões e críticas. 

  Em entrevista à revista Proxxima (ed. 24, 2010), a blogueira Luiza Barcelos 

(http://www.luizabarcelos.com.br) afirma que só exibe o que gosta, e que quando aparece 

utilizando alguma marca é como se desse o seu aval. Ela ainda diz que considera isso mais 

forte do que a publicidade feita com uma modelo, pois os leitores vêem nela, uma mulher real, 

que usa a marca ou produto porque realmente a considera boa. 

  A partir das afirmações acima e do fato de que hoje os blogs são apresentados não 

mais somente como forma de entretenimento, e sim como um negócio, é que foi escolhido 

como objeto de estudo deste trabalho o blog de moda Sweetest Person, da santamariense 

Paula Pfeifer, para através dele, buscar medir a influência que esta nova forma de utilização 

dos blogs, surte nos leitores que acompanham o mesmo. 

  Em entrevista (Apêndice A), Paula Pfeifer expõe uma opinião semelhante à da 

blogueira Luiza Barcelos:  “não tenho interesse em vender o espaço para marcas que não têm 

http://www.luizabarcelos.com.br/
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nada a ver comigo na vida real. Acho que blog não deixa de ser um diário pessoal, e acho 

patético falar de coisas que você não usaria nem se ganhasse de presente, só por causa de $$”.  

Essa afirmação, feita por Paula, de só publicar as marcas que realmente gosta pode ser um dos 

fatores que atrai os leitores ao seu blog, pois como Vaz (2008) afirma,  os blogs somente 

adquirem credibilidade a partir do momento que o leitor vê no blogueiro sua imparcialidade e 

não ligação com a marca. 

  Paula ainda conta que “quem entra em contato são sempre as agências que cuidam das 

contas das marcas. A maioria das vezes, além da publicidade, são convites para viajar a São 

Paulo ou Rio de Janeiro para eventos, lançamentos”, além disso, ela afirma que recebe toda a 

semana caixas com produtos de diversas marcas. 

 

 

Figura 1 – Blog Sweetest Person 
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  O interesse das empresas em valorizar o blogueiro, é estimulado através do 

conhecimento do novo perfil de consumidores que acessa a internet e a usa como uma 

ferramenta para se informar sobre as marcas e produtos. 

 

 

3.2 FORMAS DE ANUNCIAR 

 

  Com a valorização dos blogs por parte das empresas, os blogueiros tiveram que 

adaptar-se e propor a essas marcas formas de expor seus produtos nos blogs. Para tal, foram 

denominadas duas formas diretas de anúncios, que estão presentes também no blog  Sweetest 

Person, objeto deste estudo: os banners e informes publicitários. 

Os banners, segundo Pinho (2000, p. 179)  são “pequenas peças gráficas com link, 

animadas ou não”. Já o Mídia Dados (2011), define os banners como sendo os espaços 

publicitários mais comuns nas páginas da web, possuindo diversos formatos, que geralmente 

levam uma mensagem instigando a pessoa a clicar no mesmo. Eles podem ser estáticos, 

animados ou interativos, podendo levar o internauta que clicar nele ao site da marca em 

questão. 

Podem também ser entendidos como outdoors virtuais, pois expõem a marca em locais 

estratégicos do blog, a fim de ser visualizado pelo maior número de pessoas. Sua primeira 

estrutura foi estática e logo após evoluindo e atingindo um nível de interatividade. Para Lévy 

(2000, p. 78), “o termo interatividade ressalta a participação ativa do beneficiário de uma 

transação de informação”. 

Já os informes publicitários são definidos por Fontoura (2008), como resenhas feitas 

pelo blogueiro sobre uma marca ou produto, a pedido de uma agência e são publicados em 

forma de postagens. Ainda sobre informes publicitários Bueno (2008) afirma que: 

 
Uma mensagem publicitária, portanto paga, que tem a cara de reportagem, matéria 

jornalística. Ele tem como objetivo integrar-se perfeitamente ao veículo em que está 

inserido, de modo a não ser percebido como publicidade e, portanto, agregar a 

credibilidade que os textos jornalísticos  (evidentemente, publicados em veículos de 

prestígio) costumam ter. 

 

 Sendo assim, um informe publicitário, publieditorial ou post pago, é uma publicação 

feita no blog, em forma de post, pelo blogueiro, informando ou não aos usuários se o mesmo é 

pago; fato esse que geralmente não agrada os leitores, por não saberem se a informação ali 

publicada é verdadeira e espontânea, ou motivada por dinheiro. 
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 Além dessas duas formas podem-se encontrar outros tipos de postagens que se 

encaixam também como anúncio, pois trazem releases sobre produtos ou marcas, porém sem 

necessariamente haver o investimento monetário. Por vezes, o blogueiro resenha sobre os 

produtos recebidos em forma de brindes, que são enviados pelas empresas e gera assim, 

espontaneamente buzz para as marcas. 
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4  NEOCONSUMIDOR 

 

 A nova gama de oportunidades e novidades disponibilizada às pessoas através da 

internet e da convergência dos meios está moldando um novo tipo de consumidor, que não 

está mais preso a um só canal. O neoconsumidor é um usuário digital, multicanal e global, 

está presente em todas as classes sociais, e todas as idades, são 23% universitários e 21% pós-

graduados ou possuem mestrado (SOUZA, 2009). 

 

Consumidores cada vez mais bem educados e informados e com instrumentos cada 

vez mais poderosos de atualização, comparação e avaliação, trocando informações e 

percepções entre si, são estimulados para manifestar mais explicitamente seus 

desejos e individualidades e precipitam o desenho dessa nova realidade (SOUZA, 

2009, p. 25). 

 

Esta mudança e evolução do consumidor é um reflexo das relações que se criam 

através dos novos canais de comunicação que agora se integram e se complementam, dando a 

esse consumidor novas oportunidades de interação. Entretanto, essa evolução não aconteceu 

de uma hora para a outra, ela foi gradativa e é estimulada pela evolução tecnológica. Apesar 

desse desenvolvimento ter dado um grande salto no final do século XX e início do século 

XXI, seus primeiros passos demoraram muito para serem dados. 

Segundo Souza (2009), o desenvolvimento do consumidor passa por cinco etapas:  

 

2010 

Consumidor 5.0 

Consumidor onipresente 

+ Redes sociais e internet em tempo integral 

+ TV interativa 

2006 – 2010 

Consumidor 4.0 

Consumidor móvel 

+ Internet móvel 

Canais: + mcommerce 

1995 – 2005 

Consumidor 3.0 

Consumidor conectado 

Mídias: internet 

Canais: + comércio eletrônico  

Até 1995 

Consumidor 2.0 

Consumidor analógico 

Mídias: TV, rádio, impressa 

Canais: Loja + catálogo + venda direta 

Pré-História 

Consumidor 1.0 

Consumidor isolado 

Feiras livres 

Abrangência local 

Tabela 1 – Evolução dos consumidores 

Fonte: Souza (2009, p. 31) 

 

O consumidor 1.0 é aquele em que a venda direta é sua única forma de consumo, 

sendo dependente das lojas ambulantes para efetuar a compra dos produtos que necessita. Sua 

relação com o fornecedor é de absoluta dependência, estando eles hoje praticamente extintos. 
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Já o consumidor 2.0 é o primeiro que recebe a denominação de multicanal, pois não 

encontra-se mais preso a uma só forma de compra. Estão a sua disposição agora, catálogos, 

feiras, vendedores ambulantes e o telefone. Sua principal característica é o vínculo com a loja 

física, e o fato de despertar a concorrência entre os vendedores, tornando o cenário de 

consumo competitivo. 

No caso do consumidor 3.0, ele surge junto com a internet, e é o primeiro a ser 

considerado um consumidor digital, pois é o pioneiro em buscar informações e opções de 

produtos pela web. Por causa desse consumidor surgem os primeiros comércios eletrônicos, 

como a Amazon, inicialmente nos Estados Unidos e mais tarde em âmbito mundial. 

O consumidor 4.0 é  o segundo consumidor digital, incorporando em seu cotidiano o 

celular como um canal de relacionamento, promoção e vendas. Essas vendas começam com 

serviços e evoluem até os produtos, valorizando o fator da individualização, através do 

download de itens exclusivos. 

E, por fim, o consumidor 5.0 se apresenta como a terceira geração de consumidores 

digitais, tendo agora como incorporação a TV digital, permitindo a esse indivíduo ainda mais 

alternativas de compra. Esse é o consumidor que está conectado em todos os meios e que faz 

uso dos mesmos de forma contínua e simultaneamente.   

Os dados apresentados mostram que o maior desenvolvimento deu-se no final do 

século XX, com o surgimento da internet como fator acelerador da evolução do consumidor, 

pois, é graças a ela, que surgem mais opções para serem exploradas. 

Opções essas que se caracterizam pelo fato de fornecer a esse consumidor alternativas 

de comparação em tempo real dos produtos, características sobre as marcas, preços, garantias 

e formas de uso. Lewis e Bridges (2004, p. 4) afirmam que esses indivíduos são 

“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”. 

Essa fragmentação é o resultado de um número cada vez maior de canais e mídias 

disponíveis a esses neoconsumidores, que são compreendidos desde o 2.0 até o 5.0, como 

mostra a figura a seguir: 
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Figura 2 – Evolução dos neoconsumidores 

Fonte: Souza (2009, p. 77) 

 

Com TV, rádio, impresso, internet, internet móvel, acesso a web e as redes sociais em 

tempo integral e a inserção da TV interativa, haverá, por parte das marcas, cada vez menos 

controle sobre seus clientes e seus processos de compra e comparação em cada canal. Com 

essa convergência de mídias não há mais limite de tempo, lugar ou circunstância, as 

ferramentas estão sempre disponíveis e ao alcance do neoconsumidor. 

Algo importante de ressaltar aqui é que os canais digitais, apesar de tirarem o controle 

das empresas no processo de compra, proporcionam uma possibilidade de monitoramento 

muito mais individualizada e precisa, baseada nas respostas e opiniões dos consumidores. 

Esse fator posiciona os meios digitais como canais mensuráveis de alcance e feedback, 

contrariando aqui os meios tradicionais, que apesar de não darem tanto poder aos indivíduos, 

possui maior dificuldade em monitorá-los (SOUZA, 2009). 

Segundo Souza (2009) esses neoconsumidores são agrupados em três categorias, 

baseadas em dados comportamentais e demográficos: neotradicionais, neoecléticos e 

neovangranda.  

Os neotradicionais representam o primeiro grupo, e é predominantemente feminino, 

tem menor grau de escolaridade, não gosta de compras online, prefere lojas físicas e usa a 

internet para comparar preços. Não acessa a internet pelo celular e não faz compras pelo 

telefone, não o considerando um meio seguro para efetuar troca de informações. 
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No caso do segundo grupo, os neoecléticos, são indivíduos de escolaridade média, que 

estão abertos a canais de relacionamento com as marcas, compram pela rede e valorizam as 

marcas que possuem lojas online. Ainda acessam pouco a internet pelo celular.  

Já a neovanguarda, que representa o terceiro grupo, é formada por pessoas de alta 

escolaridade, maioria masculina, que preferem comprar online e confiam na segurança das 

transações realizadas na rede. Esse grupo de indivíduos, apesar de usar a internet como 

principal meio de consumo, também se utiliza de outros canais de compra. 

 

 

Figura 3 – Neoconsumidores no Brasil e no Mundo 

Fonte: Souza (2009, p. 242) 

 

A figura a cima mostra que, no Brasil, a maioria dos consumidores são da 

neovanguarda, estando mais abertos ao consumo na internet e nos demais canais de 

comunicação. Essa informação confirma o que é apresentado por Negroponte (2002), quando 

o mesmo afirma que esse perfil de usuários é aquele que está mais familiarizado com a 

tecnologia e as ferramentas digitais, pois cresceu com elas em seu cotidiano. 

É importante ressaltar que esses neoconsumidores apresentam características distintas, 

são informados e ligados no que acontece a sua volta, são ávidos pelo novo, buscam opções e 

trocam informações entre si utilizando as ferramentas da web e, expõem suas opiniões e 

desejos, compartilhando com os demais usuários, suas preferências e experiências. 

  

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). 
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 Essas características e fatores convergem e ajudam a moldar esse novo consumidor, 

que está mais maduro em suas relações e se apresenta crítico frente às informações, já que 

agora há a influência das percepções e opiniões de quem esses consumidores confiam, e que 

são estimuladas pelo uso das redes sociais, suporte por onde acontecem essas interações. 

 

...a informação entre consumidores (P2P – peer-to-peer) é aquela percebida como 

desinteressada, compartilhada, aberta, livre e emergente da multiplicação dos canais 

de comunicação e que é recebida com menor espirito critico. São informações 

trocadas em comunidades; nas resenhas e análises feitas por leitores ou 

consumidores; nas avaliações de produtos feitas por compradores, todas elas 

disponíveis e de consulta cada vez mais frequente e simples, em sites portais e nas 

redes sociais (SOUZA, 2009, p, 183) 

 

 Essa geração colaborativa, que compartilha experiências de compra e utilização de 

produtos difunde suas idéias e pensamentos através das comunidades e usuários da internet, 

causa sobre as empresas uma pressão maior em oferecer melhores produtos, preços e 

condições de pagamento, pois agora essa opinião que é repassada de um usuário para o outro 

é o que vai fazer o próximo consumidor escolher ou não por uma marca. 

 Com isso também há uma mudança nas relações no mundo da mídia, comunicação e 

propaganda, pois esse neoconsumidor “redesenhou as relações de consumo, o mercado, os 

negócios, o papel das marcas e a sua própria importância como epicentro desse processo 

transformador” (SOUZA, 2009, p. 181). Agora ele é capaz de pesquisar, buscar informações 

sobre o produto e consultar outras opiniões através da rede e dos outros canais que lhe são 

disponibilizados, tendo assim acesso a novas opções antes de tomar uma decisão.  

Com todas essas opções à disposição do consumidor as empresas, passam a dar maior 

atenção às relações entre os usuários, já que elas agora são elementos importantes na decisão 

do usuário sobre algum produto ou marca.  
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5  METODOLOGIA 

 

A metodologia se apresenta como um elemento fundamental para a resolução dos 

pontos levantados nesta pesquisa, assim como também é importante na fundamentação de 

seus resultados e argumentação. Este trabalho possui uma natureza mista, sendo ao mesmo 

tempo qualitativo e quantitativo. 

Em um primeiro momento a natureza da pesquisa aplicada foi qualitativa, visando 

descobrir qual a influência exercida sobre o receptor, procurando agregar detalhes a pesquisa. 

Segundo Michel (2005, p.33) uma pesquisa qualitativa “convence na forma de 

experimentação empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente 

e coerente, assim, como na argumentação lógica das ideias”. Sua abordagem não visa 

resultados numéricos ou estatísticos, como apresentado no trecho a seguir: 

 
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). 

 

E, em um segundo momento, quantitativo, pois pode identificar entre os pesquisados 

quantos sofreram influência dos posts pagos, trazendo aqui os dados e estatísticas que não são 

apresentados na natureza qualitativa. 

A pesquisa foi realizada através de um estudo de caso, utilizando como objeto o blog 

Sweetest Person, escolhido por sua blogueira ser de Santa Maria e pela relevância que o 

mesmo atingiu através de sua abrangência nacional, tendo destaque em várias revistas como a 

Shape, Máxima, Criativa e Quem; publicações em jornais como Estadão, Zero Hora e Diário 

de Santa Maria; além de participações em quadros do GNT e destaque entre os lounges do 

São Paulo Fashion Week. 

O método estudo de caso consiste em “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 evidências são 

utilizadas” (YIN citado por DUARTE, 2005, p. 216). Seguindo a mesma linha de raciocínio 

Carvalho (1991, p.161) define estudo de caso como: 

 

Meio para se coletar dados, preservando o caráter unitário do “objeto” a ser 

estudado. Deve-se ter sempre em mente que a totalidade de qualquer objeto de 
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estudo, quer físico, biológico ou social, é uma construção intelectual, uma vez que 

nos dispomos de meios concretos para definir precisamente estes limites.  

 

Duarte (2005, p. 217) enumera quatro características essenciais do método, que a 

partir das quais, torna-se possível alcançar os objetivos traçados e obter o maior número de 

informações sobre o assunto: 

 

1. Particularismo: o estudo se concentra em uma situação, acontecimento, 

programa ou fenômeno particular, proporcionando assim uma excelente via de 

análise prática de problemas da vida real; 

2. Descrição: o resultado final consiste na descrição detalhada de um assunto 

submetido à indagação; 

3. Explicação: o estudo de caso ajuda a compreender aquilo que submete à analise, 

formando parte de seus objetivos a obtenção de novas interpretações e 

perspectivas, assim como o descobrimento de novos significados e visões antes 

despercebidas; 

4. Indução: a maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo, segundo o 

qual os princípios e generalizações emergem a partir de dados particulares. Em 

muitas ocasiões, mais que verificar hipóteses formadas, o estudo de caso 

pretende descobrir novas relações entre elementos. 

 

Michel (2005) aconselha seguir três passos para a sua realização: 

a) Fase exploratória: momento de estruturação de um plano geral, onde são levantados 

os pontos críticos que visam encontrar o objeto de investigação. O plano foi 

realizado no primeiro semestre de 2011, com a escolha do tema buzz marketing e a 

definição do blog Sweetest Person como objeto de estudo;  

b) Delimitação do estudo: Os aspectos mais importantes para o propósito da pesquisa 

são delimitados. Aqui foi estabelecido os posts pagos como aspecto de destaque, 

através da visão dos leitores do blog; 

c) Análise sistemática: consiste na análise dos dados obtidos. Essa análise se deu a 

partir do contato direto com a blogueira e os leitores do blog Sweetest Person.  

 Esse trabalho caracteriza-se também como uma pesquisa exploratória, buscando se 

aprofundar no assunto e criar maior familiaridade com o problema. Através disso, procurou-se 

compreender o processo de recepção da mensagem, transmitida através dos posts pagos, para 

o indivíduo leitor e a relação de influência que o buzz tem na sua decisão de compra. A 

pesquisa exploratória consiste em um “procedimento de aproximação com o objeto de análise, 

anterior à fase de observação sistemática da situação empírica” (MALDONADO, 2006, 

p.194). 

Com o mesmo foco Gil (2002, p.41) explica que  
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pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Esse tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

 

Seu desenvolvimento se deu, também, a partir de uma pesquisa bibliográfica para 

buscar conhecimento teórico sobre o assunto. Segundo Gil (1994, p.71) “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. Gil (1994, p.71) também aponta que “a principal vantagem da 

pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. Seu 

desenvolvimento aconteceu a partir do estudo do buzz marketing, evolução da internet, dos 

blogs como mídias sociais e, do neoconsumidor. 

 A técnica utilizada para coleta de dados foi a aplicação de dois questionários. O 

primeiro deles serviu como filtro para selecionar uma amostra, buscando entre os leitores do 

blog, aqueles que eram residentes em Santa Maria, além de mapear o seu perfil. Após, um 

novo questionário foi aplicado somente entre as leitoras de Santa Maria selecionadas para 

compor a amostra final.  

 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 

número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 

tendo como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, etc. (GIL, 1994, p. 124) 

 

 O primeiro questionário (Apêndice B) é formado por perguntas abertas e fechadas. 

Segundo Novelli (2005), as perguntas abertas proporcionam conhecer de forma mais 

espontânea e profunda a opinião dos questionados; já as perguntas fechadas são mais 

propícias à comparação entre respostas. 

O questionário foi disponibilizado online, utilizando como suporte o aplicativo Google 

Docs, que permite a criação de questionários na internet e a tabulação de seus dados. Sua 

propagação entre os leitores do blog deu-se através da blogueira, que enviou através das redes 

sociais, como o Twitter e o Facebook, o convite para seus leitores responderem. O mesmo 

teve 67 respostas de leitores com perfis variados de sexo, idade, escolaridade e classe social. 

  Como técnica final de coleta de dados, o segundo questionário, por ser mais amplo, 

foi composto por perguntas abertas, dando maior liberdade para a escolha das respostas. Este 

também foi aplicado online, somente com a amostra de 13 leitoras de Santa Maria, que foram 

escolhidas através do primeiro questionário.  
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 Para melhor alcançar os objetivos traçados nesse trabalho foram construídos dois 

conjuntos de perguntas, constituindo assim dois questionários diferente. A primeira versão do 

segundo questionário (Apêndice C) foi aplicada, por e-mail, às leitoras que responderam no 

primeiro questionário não serem consumidoras das marcas expostas no blog, buscando assim 

compreender a visão das mesmas e os motivos pelos quais elas não consumiam tais marcas. 

Já a segunda versão (Apêndice D) foi aplicada às leitoras que afirmaram consumir 

uma ou mais marcas que estão presentes no blog. Também foi aplicado por e-mail, que foi 

fornecido, em ambos os casos, através do primeiro questionário. Foram retornadas quatro 

respostas para a versão aplicada às leitoras que não consumiam as marcas e três respostas das 

leitoras que consumiam as marcas, totalizando assim sete questionários respondidos, em uma 

amostra não probabilística por preferência. 

Também como parte da coleta de dados foi realizada uma análise dos comentários do 

blog, para conhecer a frequência em que os leitores comentavam e qual era sua fidelidade 

com relação ao weblog e ao tema dos posts. 
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6  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

6.1 O BLOG SWEETEST PERSON 

 

 O blog Sweetest Person foi criado em 2007² por Paula Pfeifer, de 29 anos, formada em 

Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria. Com a intenção de tratar sobre 

assuntos que fazem parte do cotidiano da blogueira, Paula (Apêndice A), afirma que nunca 

houve a pretensão de torná-lo uma fonte de renda, pois, quando o mesmo foi criado, os blogs 

não tinham ainda a dimensão que hoje possuem. 

Desta forma o blog Sweetest Person se encaixa na categoria de blog pessoal que, 

segundo Alex Primo (2008), possui características bem distintas com relação às outras três 

categorias por ele identificadas, que são profissional, grupal e organizacional, fixando-se 

assim no cotidiano e nas experiências da blogueira. 

O mesmo autor afirma que os blogs pessoais são aqueles que usam o cotidiano como 

foco de argumentação, porém como o Sweetest Person não trata somente sobre o dia-a-dia da 

blogueira, podemos encaixá-lo também na classificação proposta por Recuero (2003), onde 

ela aponta uma categoria diferenciada, chamada de publicações. 

Isso se dá em função do fato da blogueira abrir espaço no blog  para que outra pessoas 

postem suas opiniões ou textos, e também de a mesma comentar sobre vários produtos, filmes 

e aparelhos que não estão necessariamente incluídos em seu cotidiano. 

Aqui podemos notar um reflexo da comercialização de espaços no blog, que força, de 

certa forma, a blogueira a expandir a temática dos conteúdos que são expostos no mesmo, 

procurando se adaptar as demandas do mercado. 

Com o foco voltado para moda, beleza, maquiagem e literatura, o blog foi mencionado 

em várias revistas e jornais regionais e nacionais. Graças a repercussão de seu conteúdo e o 

expressivo aumento no número de visitantes³, que hoje varia de 4 mil acessos diários nos 

finais de semana, até 7 mil acessos em dias úteis, o Sweetest Person começou a chamar a 

atenção de marcas diretamente ligadas ao seu conteúdo. 

O blog atingiu uma dimensão nacional, em função da divulgação do mesmo em 

revistas como a Shape, Máxima, Criativa e Quem; jornais como Estadão, Zero Hora e Diário 

de Santa Maria; e também participações em quadros do GNT e destaque entre os lounges do  

______________________ 

² Parte das informações contidas nesse capítulo foram retiradas diretamente do blog 

<http://sweetestpersonblog.com.br> Acesso em 21 de outubro de 2011. 

³ A média do número de visitantes foi fornecida pela blogueira Paula Pfeifer. 
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São Paulo Fashion Week.  

Com isso, o número de acessos de pessoas de fora do estado do Rio Grande do Sul 

quase se iguala aos acessos locais, colocando em evidência a abrangência das informações 

divulgadas. Entre os leitores pesquisados na primeira etapa da pesquisa, 48% deles, o que 

equivale a 32 pessoas, são de outro estado ou até mesmo de fora do país; e entre os visitantes 

do estado, 19%, o correspondente a 13 pessoas, são de Santa Maria, cidade natal da blogueira.  

 

Tabela 2 – Localização dos leitores 

 

Esses dados apontam que, apesar da blogueira trazer mais dicas sobre locais e lojas 

que estão presentes em Santa Maria, isso não impede o interesse e acesso de pessoas de fora 

do estado, que estão a procura de informações sobre as marcas e produtos que são ali 

expostos, não tendo como foco a localização, mas sim a valorização da opinião que é dada por 

Paula Pfeifer. 

Em análise prévia dos comentários postados em relação aos posts feitos, foi possível 

constatar que, apesar do número expressivo de visitantes, os posts só recebem grandes 

quantidades de comentários quando há o sorteio de produtos. Sendo assim, o blog sustenta-se 

sobre o número de visitas e não pelos comentários presentes nele, que variam muito de post 

para post, por causa da identificação ou não do leitor com o assunto abordado. 

Percebeu-se também, que os comentários, apesar de manterem uma média de 20 por 

post, são feitos em sua maioria por pessoas diferentes entre si, tendo como sempre presentes, 

quatro ou cinco pessoas, que mostraram-se cativas ao blog e, através de suas afirmações nos 

comentários, demonstram ser amigas da blogueira. Sendo o restante leitores flutuantes, e que 

só comentam esporadicamente. 

19%

33%

48%

Localização

Santa Maria Outra cidade do RS Outro Estado

Santa Maria –13 – 19% 

Outra cidade do RS – 22 – 33% 

Outro Estado –32 – 48% 
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6.2 CATEGORIAS DE POSTS E MARCAS ANUNCIANTES 

 

 A abordagem das marcas com relação ao blog acontece, segundo a blogueira 

(Apêndice A), através das agências de publicidade, porém ela afirma que vende somente 

espaço, e não opinião, fazendo assim uma seleção entre as marcas e só publicando no blog as 

que ela realmente considera boas ou usa em seu cotidiano. 

Paula diz já ter recebido propostas dos mais diferenciados produtos e sempre, antes de 

aceitar uma proposta, se pergunta se o produto em questão tem alguma coisa a ver com ela e 

se usaria ele fora do contexto de venda ou da proposta de anúncio.  

Ela oferece às empresas duas formas de anunciar: banner e informe publicitário. 

 

6.2.1 Banner Publicitário 

 

 Expostas no Sweetest Person em forma de banner publicitário que, segundo o Mídia 

Dados (2011), é a forma mais comum de exposição publicitária na web, estão marcas como 

Lança Perfume (Figura 4), Fruit De La Passion – Luxury Lingerie (Figura 5), Glade, com 

banner interativo (Figura 6), Rabusch (Figura 7), Anita (Figura 8), Colcci (Figura 9), Miezko 

(Figura 10), Cris Bastos (Figura 11) e MiBeleza (Figura 12). 

 

 
Figura 4 – Banner Lança Perfume 

 

 
Figura 5 – Banner Fruit De La Passion 
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Figura 6 – Banner Interativo Glade 

 

 
Figura 7 – Banner Anita 

 

 
Figura 8 – Banner Rabusch 

 

 
Figura 9 – Banner Colcci 
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Figura 10 – Banner Miezko 

 
Figura 11 – Banner Cris Bastos 

 

 
Figura 12 – Banner MiBeleza 

 

  Esses banners, que segundo Pinho (2000, p. 179) são “pequenas peças gráficas com 

link, animadas ou não”.  São dispostos na lateral direita do blog e ficam expostos por tempo 

pré determinado entre a agência e a blogueira. Seu aproveitamento é dado através do número 

de cliques, que ao serem acionados redirecionam o leitor ao site ou blog da marca. Alguns 

deles abrem em uma nova aba, preservando a visualização do blog, outros apenas 

redirecionam a página. Os mesmo são fixos e só são retirados da página inicial quando o seu 

tempo de exposição se esgota.   

  Entre as marcas apresentadas nessa categoria, somente a Glade (Figura 6) não está 

relacionada a roupas, sapatos ou acessórios, sendo uma marca de perfumaria de ambientes, 

porém sua inserção no blog deve estar relacionada ao público alvo da marca ser do sexo 

feminino. Reforçando o fato de que as marcas buscam blogs que tratem de assuntos ou perfil 

de consumidores afins com os seus produtos e, portanto, não distribuem anúncios aleatórios, e 
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visam sempre alcançar aqueles leitores que já estão atrás de informações sobre tal categoria 

de produtos. 

  Todas as marcas presentes nessa categoria de anúncios aparecerão em pelo menos 

mais uma das categorias a serem detalhadas a seguir, estando algumas das empresas presentes 

em todos os tipos de anúncios disponíveis no blog. 

 

 

6.2.2 Informes publicitários ou posts pagos 

 

  Apresentado como outra forma de anunciar no blog, os informes publicitários, também 

chamados de publieditoriais, que, segundo Fontoura (2008), são resenhas feitas pelo blogueiro 

sobre uma marca ou produto, a pedido de uma agência e são publicados em forma de 

postagens, utilizando ou não como identificação a tag “informe publicitário”. 

  No caso do blog Sweetest Person, a blogueira Paula Pfeifer, coloca de forma clara, em 

sua política de anúncios (Anexo A), que utiliza em todos os publieditoriais a tag em questão, 

para alertar os leitores do blog que os mesmos foram pagos para serem publicados.  

  Nessa categoria encontramos, no Sweetest Person, até o dia 04 de dezembro, 48 posts 

marcados com a tag informe publicitário, onde são citadas marcas como Lança Perfume, 

Perricone MD, Ballasox, Coquelux, Equus, Lybethras, Projeto Canoa, La Roche, MissCup, 

Boticário, Fruit De La Passion, Reverbcity, Maria Dolores, Carrano, Anita, Moda Unisinos, 

Chiquita Bacana, Vichy, Visa, Colcci, Garagem Korova, Piccadilly, Melancia Quadrada, 

Glade, Miezko, TPM Live, SoSweetShirt e Off! Cosmetics. 

  A Lança Perfume (Figura13) aparece no Sweetest Person divulgando a sua coleção 

verão 2012. Na postagem é feita uma leitura detalhada pela blogueira do desfile e dos temas 

da coleção, com muitas fotos ilustrativas. Além disso, também são apresentadas as inspirações 

da marca para essa coleção. No final do post ela faz um chamamento para a Villa Santè, loja 

de Santa Maria que vende as roupas da marca com exclusividade e também indica uma 

promoção que está acontecendo no blog da Lança Perfume.  
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Figura 13 – Informe Publicitário da Lança Perfume 

 

  Na publicação sobre a loja Bellasox, a blogueira fala sobre as sapatilhas da marca, 

trazendo a sua experiência pessoal de não utilizar, até então, esse tipo de sapato por possuir 

uma estatura baixa. Ela traz vários modelos e cores de sapatilhas em imagens, além de 

apresentar a marca aos leitores com um breve histórico. Paula ainda aparece no post usando o 

seu par de sapatilhas, porém não fica claro se ela comprou o produto ou ganhou da marca. Há 

também a indicação de onde comprar os produtos, bem como as formas de pagamento. 

  Presente no blog em duas postagens, o coletor menstrual MissCup aparece, no 

primeiro post realizado, sendo apresentado as leitoras como um produto inovador, que elimina 

a necessidade da utilização de absorventes higiênicos durante o período menstrual. Esse post 

conta com explicações sobre tamanho e utilização, assim como benefícios do uso e fotos 

ilustrativas. Na segunda postagem, a blogueira, que se diz usuária do produto, retrata a sua 

experiência com o mesmo, indicando-o para as leitoras. Também há o apontamento de Paula 

sobre onde adquirir o coletor. 

  Apresentado em um post as leitoras, o Perricone MD é descrito como um 

dermocosmético que foi desenvolvido por um clínico e pesquisador que, segundo a blogueira, 

trata de várias famosas americanas. Na postagem ela conta que recebeu uma amostra do 

produto e traz todas as explicações de composição e uso, além de, no final do post, trazer a 

sua experiência com o mesmo, com fotos do processo de aplicação. Ela também indica onde 
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adquirir o produto e dá a opção de comprá-lo mais barato utilizando um código promocional, 

concedido exclusivamente para as leitoras.  

  O clube de compras Coquelux aparece em duas postagens no Sweetest Person 

utilizando a tag informe publicitário, o mesmo trata-se de um e-commerce de marcas 

Premium, que oferece descontos de até 90% para os seus sócios. Em ambos os posts, a marca 

é apresentada em conjunto com as que são disponibilizadas para venda no próprio site, 

trazendo promoções e descontos que estão acontecendo durante um determinado período. São 

citados como as marcas da semana Roncato, Louboutin, Prada e Balenciaga. 

  A Equus possui três publicações nessa categoria, sendo todas elas para tratar de 

lançamento de produtos e/ou sorteio dos mesmos para as leitoras do blog. Em todos eles a 

blogueira detalha os benefícios e características da marca, utilizando muitas imagens de 

modelos vestindo Equus ou dos produtos individualmente. 

  A marca de Lybethras aparece em três post sempre divulgando seus lançamentos de 

coleções (verão 2011 e verão 2012). As postagens são ricas em detalhes sobre a confecção 

dos biquínis, formas de comprá-los e descontos especiais para leitoras do blog, como pode ser 

visto na imagem a seguir. 

 

 

 Figura 14 – Desconto concedido especialmente para as leitoras do blog 

 

  O Projeto Canoa, que é uma realização do Sebrae e da Petrobrás, com o apoio da 

Prefeitura de Canoas, tem como foco capacitar artesãs para transformar resíduos de borracha 

em arte. O post que é apresentado no blog é do lançamento de uma coleção de acessórios 

criada por uma designer de jóias que se associou ao projeto. O post traz algumas fotos dos 

acessórios e o local e horário do lançamento da coleção. 

 Os dois posts, na categoria informe publicitário, que citam a marca La Roche 

diretamente, trazem sorteios para as leitoras do blog, com um pequeno release sobre os 

produtos sorteados e fotos ilustrativas. 

O Boticário aparece em apenas uma publicação, na categoria informe publicitário, 

divulgando a inauguração de uma nova loja em Santa Maria. A publicação conta com os 

dados sobre dia, hora e local do evento. 
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A Fruit De La Passion aparece em um extenso post falando sobre sua origem e de 

onde vem as inspirações para a elaboração das lingeries, além de muitas imagens das peças e 

coleções. No fim da publicação a blogueira da à indicação de promoções e onde encontrar as 

lingeries da marca. 

Com relação a marca Reverbcity, são encontrados dois posts, o primeiro deles é o de 

uma promoção no site da marca, com descontos de 50%. Aqui a blogueira apresenta as peças 

que comprou ou gostaria de ter comprado, com dicas para as leitoras. O segundo post trata 

sobre o lançamento da nova coleção da marca e mostra muitas imagens sobre as novas peças 

disponíveis, como pode-se notar na imagem a seguir, que representa apenas duas das várias 

sequências de imagens que são visualizadas na postagem. 

 

 

Figura 15 – Exposição das peças da nova coleção da marca Reverbcity 

 

  A marca de jóias Maria Dolores aparece em apenas um post, falando do lançamento de 

sua coleção de inverno e trazendo uma promoção para as leitoras, além de apontar alguns 

famosos que estão aparecendo na mídia utilizando as jóias da marca. 

  A Carrano, por sua vez, aparece em duas postagens. A primeira delas é sobre o 

lançamento da loja virtual da marca e também para oferecer um desconto para as leitoras que 

se cadastrarem e efetuarem uma compra no site. Além disso, também foi sorteado dois pares 

de sapato da Carrano. O segundo post traz o lançamento da coleção de inverno 2011 da marca 

que teve como inspiração para criação blogueiras de destaque no cenário da web. 
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  Com quatro postagens na categoria informe publicitário a Anita se apresenta como a 

marca que mais utilizou essa categoria de post para aparecer no blog. A primeira menção a 

loja é uma apresentação da mesma para as leitoras e conta com o apontamento das marcas 

presentes e de como efetuar a compra. A segunda aparição é sobre uma promoção que estava 

acontecendo no site da marca. A terceira e a quarta são sobre novidades da loja, trazendo 

imagens sobre os produtos e apontando os favoritos da blogueira. 

  O curso de moda da Unisinos aparece no blog com um publieditorial falando do 

lançamento do site Looks Like. O mesmo faz análise de looks levando em consideração 

aspectos como a história, sociologia e artes. 

  A marca Chiquita Bacana aparece em uma publicação divulgando uma promoção de 

50% de desconto em seus produtos. Nesse post a blogueira indica onde encontrar a marca, 

além de destacar alguns produtos que mais gostou, como pode ser visto na imagem a baixo. 

 

 

Figura 16 – Destaque dado pelo blogueira a um produto 

 

  A marca Vichy aparece em duas postagens e em ambas a marca divulga promoções. O 

primeiro post é sobre o aniversário de um ano da empresa e, em função disso, a realização de 

um sorteio para todas as consumidoras. Já o segundo post apresenta uma promoção 

direcionada especificamente para as leitoras do blog. 

  A Visa, bandeira de cartões de crédito, também está presente nos publieditoriais com 

um post onde a blogueira fala sobre um programa de vantagens para que possui cartões 

Platinum e Infinite, o Visa Luxury Hotel Collection. Na postagem é explicado como o 
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programa funciona e quais as vantagens além de indicar alguns hotéis que fazem parte do 

programa. 

  A Colcci, marca que já foi citada na categoria de banners, possui um informe 

publicitário, onde a blogueira visitou a loja e fotografou peças de roupas e acessórios, 

montando looks e expondo-os no blog para sua leitoras, como pode ser visualizado na 

imagem a seguir (Figura 17). Além disso, Paula também divulgou o lançamento da coleção de 

verão que iria acontecer na próxima semana. 

 

 

Figura 17 – Looks montados pela blogueira 

 

  A Garagem Korova aparece em duas publicações, e em ambas são mostradas as 

novidades do site, bem como descontos que estão em vigor. Além disso, Paula Pfeifer ainda 

destaca os produtos que mais gostou e aqueles que adquiriu. 

  O post pago realizado pela Piccadilly é para divulgação de uma nova linha de calçados 

que visa o conforto dos pés e auxilia no bem estar de todo o corpo. A linha é denominada 

MaxiTherapy e se baseia na emissão de raios infravermelhos usando a palmilha do sapato. Há 

também a indicação de onde comprar os produtos, que são ilustrados no post através de 

imagens de divulgação. 

  A loja virtual Melancia Quadrada também aparece em um publieditorial divulgando 

seus produtos e formas de pagamento. O post é cheio de imagens dos diversos produtos 

disponíveis no site da loja, bem como descontos exclusivos para as leitoras. 

  A marca de fragrância de ambiente Glade, que também já havia sido mencionada na 

categoria de banners, apresenta dois informes publicitários. O primeiro deles fala sobre um 
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concurso cultural que estava sendo promovido pela marca e o segundo fala de vários produtos 

que a blogueira recebeu de presente da Glade, personalizados esteticamente de acordo com o 

leiaute do blog. Além disso o post também menciona o concurso que foi destaque na 

postagem anterior. 

  A Miezko, outra marca que também aparece entre aquelas que utilizam banners no 

blog, possui dois publieditoriais onde a blogueira detalha vários produtos, apontando a 

referência e o preço, para compra online, como pode ser observado na imagem a seguir 

(Figura 18). Destacando a parceria formada com a marca a mais de um ano a blogueira e a 

Miezko fazem promoções, sorteando produtos para as leitoras do blog. 

 

 

Figura 18 – Sapatos da Miezko 

 

  A TPM Live, SoSweetShirt e a Off! Cosmetics, também estão presentes em apenas 

uma postagem cada, e em ambos os casos divulgam as marcas através da exposição dos 

lançamentos e concedendo descontos as leitoras do blog Sweetest Person que efetuarem 

compras online. 

  A prática de publicação desses posts pagos no blog ainda é recente, tendo começado 

apenas em agosto de 2010. Esses informes publicitários são colocados juntamente com as 

demais postagens do blog, tendo como única diferença entre um post normal, a presença da 

tag informativa. Fato esse, que para Bueno (2008) caracteriza um publieditorial, pois seu 
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objetivo é estar o mais próximo possível de um post comum do blog, tentando assim passar 

despercebido aos olhos do leitor. 

  Para essa categoria de anúncios, aos olhos das marcas seus resultados tendem a ser 

mais relevantes, pois o pagamento por trás do post pode ser disfarçado pela opinião positiva 

da blogueira sobre o produto.  

  Essa questão levanta um ponto importante, pois para os leitores mais atentos, que 

estão sempre conscientes de presença da tag de informe publicitário, a visão sobre as 

informações dadas pelo autor pode apresentar-se de forma duvidosa. Deixando assim, aqueles 

que acessam o blog, ainda mais atentos e receosos com esse tipo de postagem, podendo assim 

esse tipo de post não ter mais o efeito esperado quando acompanhado da tag informativa. 

   

 

6.2.3 Outras formas de exibição das marcas 

 

  Como uma forma mais sutil de gerar buzz, sem necessariamente ter o post identificado 

com a tag de informe publicitário ou publieditorial, algumas empresas optam por enviar à 

blogueira brindes e amostras dos produtos ou até convites para eventos ou promoções, 

fazendo com que a mesma comente espontaneamente sobre a marca em seu blog.  

   

 

6.2.3.1 Envio de produtos, brindes ou amostras 

 

  Segundo Paula (Apêndice A) ela recebe várias caixas contendo produtos, enviados por 

diversas empresas, toda a semana, como por exemplo, das marcas Maybelline 

Colorama, Vichy, Dermage, Empório Body Store, Lâncome, Bourjois, Boticário,  

Roc, Polar, H2O, Perricone MD, Garagem Korova, Neutrogena e Lança perfume. 

  A imagem a seguir (Figura 19), retirada do álbum do blog no site de fotografias 

Instagram, é referente ao dia 29 de novembro de 2011 e, segundo informações concedidas 

pela blogueira Paula Pfeifer, esse costuma ser o fluxo diário de pacotes recebidos. 
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Figura 19 – Presentes recebidos no dia 29/11/2011 

Disponível em <http://instagr.am/p/WVasY/> 

 

  Entre as marcas que aparecem no blog Sweetest Person, sem estarem em banner ou 

terem a tag informe publicitário, estão presentes algumas já mencionadas anteriormente e 

outras: Panvel, Natura, MAC, Asos, Tio Coreano (Figura 15), Nutrialina, Benefit, 

Maybelline, Sacks, Casa da Tolerância, La Roche, Kryolan, Shiseido, Clinique, Avon, 

Contém 1gr, Vult, Scott Barnes, Lime Crime, Dior, Chanel, L‟oreal, Sepha Perfumes e Nívea.  
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Figura 20 – Post com menção a brinde recebido do Tio Coreano (Loja do Ebay) 

 

  No caso do Tio Coreano, uma loja do Ebay que vende maquiagens, produtos de 

beleza, pincéis e acessórios e que na verdade é regida por uma mulher chamada Jing e que 

mora na China, existem 52 posts trazendo informações sobre os produtos, dicas de 

maquiagem e tutoriais utilizando os produtos. 

  Com exceção das postagens como a mostrada na imagem, onde a blogueira afirma ter 

recebido os produtos como brinde diretamente da loja, a maioria dos posts não esclarece se os 

produtos que a Paula Pfeifer expõe foram também brindes ou se ela os adquiriu de forma 

espontânea.  

  Aqui surge novamente o conflito levantado junto aos publieditoriais por parte dos 

leitores, que não sabem ao certo a natureza do que estão lendo, pois não fica claro, por parte 

da blogueira, quais produtos ela comprou e quais ela ganhou. 

  Tomando aqui também como exemplo de análise, uma situação diferente, onde a 

Panvel é mencionada, nota-se que sua presença no blog dá-se a partir de uma ligação direta 

com os produtos e marcas que são enviados a blogueira e não necessariamente com o envio de 

brindes. 
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Figura 21 – Post mencionando a Panvel 

 

  A marca Panvel está presente em treze posts sendo mencionada em apenas três 

postagens diretamente. Isso significa que na maioria das vezes a Panvel é mencionada como o 

local onde pode-se encontrar as marcas que enviam produtos a blogueira Paula Pfeifer. E em 

apenas alguns posts a marca é citada por seus produtos. 

  Aqui encontra-se um verdadeiro post espontâneo sobre uma marca, pois a mesma não 

teve ligação direta com a postagem, e mesmo assim é indicada ao leitor interessado, que 

poderá encontrar lá os produtos mencionados. 

  Neste caso as marcas citadas, e que geram menção espontânea para a Panvel são: 

Roger e Gallet, Neez, Coisas de Diva, GoodSkin Labs, Skin Ceuticals e Sejaa.   

  Essa presença expressiva de marcas conhecidas e de destaque no cenário nacional e 

internacional confirma o que Hewitt (2007) diz quando afirma que as empresas passam a ver 

nos weblogs uma oportunidade única e praticamente gratuita de introduzir seus produtos no 

cotidiano das pessoas, defender uma marca e produzir uma agitação por um tempo indefinido, 

aproveitando-se assim desse espaço para trazer para si uma atenção que é fornecida 

espontaneamente pelos blogueiros. 

  O que se ressalta sobre esse tipo de postagem é a não identificação imediata de seu 

propósito, confrontando assim o conceito de espontaneidade, já que não houve isso na hora da 

compra, já que o produto foi enviado diretamente pela marca à blogueira. 

  Para as leitoras pesquisadas na amostra final esse é o maior fator que, às vezes, tira um 

pouco o crédito das postagens, a não explicitação das informações sobre de onde veio e como 
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a blogueira teve seu primeiro contato com o produto. Isso contraria em certos pontos o que é 

afirmado por Hewitt (2007), pois para as leitoras quanto mais clara é a informação, com 

relação a origem do produto, mais confiança elas tem nas postagens, sendo elas pagas ou não. 

 

 

6.2.3.2 Resenha de produto 

 

  Na identificação de alguns posts está presente apenas a tag resenha de produto, 

expressão utilizada para definir o conteúdo de um informe publicitário. Porém aqui não há 

menção se houve pagamento monetário para a divulgação da marca. Nessa categoria a 

blogueira resenha o produto, teoricamente, de forma espontânea. 

  O conceito de espontâneo é apontado aqui mais uma vez como algo duvidoso pois a 

natureza de onde vieram os produtos não fica clara e, como na categoria de posts 

anteriormente apresentada não há um esclarecimento por parte da blogueira quanto a essa 

questão. 

 

 

Figura 22 – Post utilizando a tag resenha de produtos 

 

  No caso do post acima, apresenta-se mais uma vez a dúvida, pois a tag resenha de 

produto está presente na postagem juntamente com a menção dela de que recebeu o produto 

da marca de forma gratuita há um mês e meio atrás, utilizando a data da postagem. 

  Dessa forma, o mesmo se encontra em duas categorias diferentes e segue sem a 

identificação correta por parte da blogueira.    
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  Muitas das marcas presentes nas 88 postagens dessa categoria já foram citadas nas 

categorias anteriores, algumas delas são: Idalmi St Barth, Sepha, Lancôme (Figura 22), 

Boticário, Nova Derme, Skin Ceuticals, Eyeko, Smashbox, Sejaa, Natura, Avon, MAC, 

Neutrogena, L‟Oreal, Neez, Tio Coreano, Wella, Lime Crime, Tweezerman, Éh Cosméticos, 

Rede Associadas e Vichy. 

 

 

Figura 23 – Post utilizando a tag resenha de produtos 

 

  Em contra partida dos posts já apresentados, na postagem exposta na figura 23, a 

blogueira deixa claro ter comprado o produto e, a partir de sua experiência com o mesmo, ter 

escrito a resenha. A mesma ainda começa o post dizendo que, não havia adquirido o produto 

posteriormente, em função de ter visto seu destaque em vários outros blogs e portanto, não 

dando credibilidade quando a marca possui várias entradas em diferentes weblogs. 

  Essa opinião dada por Paula Pfeifer contraria muito a atitude que a blogueira defende e 

espera de seus leitores. Se ela não valoriza a informação exposta em outros blogs parecidos 

com o seu, como esperar que seus leitores valorizem a informação que ela dá? Essa pergunta 

levanta a questão de que por conhecer como o sistema de uso dos blogs por parte das 

empresas funciona, ela consiga identificar, diferentemente de seus leitores, quais são as 

postagens que são influenciadas diretamente pelo envio de produtos pelas marcas, 

evidenciando ainda mais que nem todas as postagens feitas nos blogs são espontâneas, como 

deveriam ser.  
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6.2.3.3 Promoções e eventos 

 

  Sem a utilização de nenhum tipo de tag ou identificação específica para orientação, 

também são encontrados posts que convidam os leitores a comprarem ou participarem de 

promoções e eventos de marcas que já anunciaram no blog, através dos banners ou informes 

publicitários. 

 

 

Figura 24 – Post divulgando promoção de marca anunciante 

   

  Aqui são encontradas várias marcas de produtos e roupas que, enviam a blogueira um 

convite para sua participação em eventos de lançamento da empresa. Muitas vezes os convites 

estendem-se aos leitores que podem ter acesso a eles através de sorteios feitos por Paula 

Pfeifer. 

  Nessa categoria de postagens fica clara a intenção das marcas de que, ao comparecer 

ao evento a blogueira repasse aos seus leitores suas opiniões e ressalvas sobre o mesmo. 

Como também o fato de atingir diretamente àqueles que são leitores do blog e que consomem 

a marca, pois os mesmos serão os que apresentarão interesse por também comparecer ao 

evento, ou posteriormente, através do post conhecer as novidades apresentadas pela marca. 
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Figura 25 – Post inauguração do boticário 

 

  Como exemplo do que foi explanado anteriormente, está a inauguração da loja do 

Boticário no Royal Plaza Shopping, em Santa Maria. No post que fala sobre a inauguração, 

ela detalha tudo o que aconteceu, quem estava presente, o ambiente e decoração, fala sobre os 

produtos em destaque e ilustra o mesmo com várias fotos do local e das pessoas que lá 

estavam, incluindo as leitoras do blog que foram convidadas a comparecerem ao evento 

previamente. Abaixo segue o chamamento que Paula Pfeifer faz no post indicando que suas 

leitoras estavam presentes na inauguração. 

 

 

Figura 26 – Menção as leitoras presentes no evento 

 

   

6.2.4 Consumo das marcas por parte dos leitores 

 

  Na aplicação do primeiro questionário, que foi liberado pela blogueira através do 

Twitter e Facebook, e que foi respondido por 67 leitores do blog, foi questionado sobre o 

consumo das marcas, com a seguinte pergunta: “Você consome alguma das marcas expostas 

no blog Sweetest Person?”. 

  A maioria das pessoas respondeu consumir alguma das marcas presentes no blog. Essa 

maioria representa 42 indivíduos ou 63% da amostra. 
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Tabela 3 – Consumo das marcas anunciadas 

 

  Esse dado aponta que o esforço feito pelas empresas para mostrar suas marcas em 

blogs como o Sweetest Person, surte efeito sobre o consumo de seus produtos, entre aqueles 

que acessam esses blogs, confirmando o buzz marketing como uma estratégia eficaz no meio 

internet.  

  O que reflete aqui também, é que apesar das discrepâncias contidas nos posts com 

relação a explicitação da origem do produto, a estratégia adotada pelas marcas é válida e 

atinge sim os leitores. Porém, se houvesse uma maior separação entre as postagens e também 

mais clareza por parte da blogueira, a ação de divulgação no blog poderia ainda, render mais 

resultados positivos. 

  Com isso, surge a necessidade de uma mudança de pensamento por parte da marcas, 

que acreditam que se a abordagem for camuflada haverá maior impacto e, por parte da 

blogueira que deve estabelecer melhor seus padrões de categoria dos posts. 

   

 

6.3 O PERFIL DOS LEITORES 

 

6.3.1 Sexo e faixa etária 

 

  Apesar da maior parte dos internautas no Brasil serem do sexo masculino, como 

aponta o Mídia Dados (2011), os acessos ao Sweetest Person são, em sua maioria, feito por 

mulheres. Elas representam 96% dos leitores pesquisados, enquanto os homens aparecem com 

apenas 4% de acessos. 

Consome
63%

Não consome
37%

Consumo das marcas anunciadas

Consome – 42 – 64% 

Não consome – 25 – 37% 
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  Essa discrepância se dá em função do conteúdo disponibilizado no blog, que tem como 

foco moda, beleza, comportamento e maquiagem; sendo o interesse por tais assuntos ainda de 

predominância feminina. 

 

 

 

Tabela 4 – Sexo dos leitores 

 

  Com relação à idade, os leitores estão divididos em cinco grupos etários, sendo 

predominantes entre 19 a 24 anos e 25 a 30 anos. O primeiro representa 37% dos pesquisados, 

o equivalente a 25 leitores, e o segundo grupo 39%, totalizando então, nas faixas entre 19 e 30 

anos, 76% dos leitores do blog, que na amostra representam 51 indivíduos. 

  Segundo o Mídia Dados (2011) a maioria dos internautas se encontra entre 20 e 29 

anos, corroborando com a afirmação levantada por Negroponte (2002), onde o mesmo diz que 

essa faixa etária é a que está mais familiarizada com a tecnologia e as ferramentas digitais, 

pois cresceu com elas em seu cotidiano e, portanto, é mais inclinada ao seu uso. 

 

Tabela 5 – Faixa etária dos leitores 

2%

37%

39%

15%

7%

Faixa Etária

Até 18 anos 19 a 24 anos 25 a 30 anos

31 a 39 anos Mais de 40 anos

0 10 20 30 40 50 60 70

Masculino

Feminino

Sexo

Feminino – 64 – 96% 

Masculino – 3 – 4% 

Até 18 – 1– 2% 

19 a 24 anos – 25 – 37% 

20 a 30 anos – 26 – 39% 

31 a 39 anos – 10 – 15% 

40 ou mais – 5 – 7% 
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  Com isso, pode-se dizer que aqueles que mais acessam o blog são os que já tem um 

contato prévio com a rede, tendo visto sua evolução e talvez graças a isso, passando a confiar 

mais nos dados disponibilizados nela e tornando-se fiéis pela busca dessas informações. 

 

 

6.3.2 Escolaridade e renda mensal 

 

  Entre os pesquisados, 46 leitores, que representa o equivalente a 69% apresentam 

escolaridade média, com  o 3º grau incompleto ou completo, enquanto 22% já possuem uma 

escolaridade mais avançada, estando em andamento ou já tendo concluído pós graduação, 

especialização ou mestrado.  

  Souza (2009) chama esse perfil de usuários de neoecléticos, que são indivíduos de 

escolaridade média, que são abertos a canais de relacionamento com as empresas, compram 

pela rede e valorizam as marcas que possuem lojas online. 

 

Tabela 6 – Escolaridade dos leitores 

  Com um perfil salarial correspondente a classe C1, 34% dos leitores do blog 

SweetestPerson,que correspondem a 23 indivíduos pesquisados, possuem uma renda mensal 

entre dois e quatro salários mínimos, e 25% com renda entre cinco e sete salários, sendo 

pertencentes, portanto, a classe B2 (MÍDIA DADOS, 2011). 

9%

69%

22%

Escolaridade

2º Grau Completo

3º Grau Completo ou Incompleto

Pós Graduação, Especialização ou Mestrado

2º Grau Completo – 6 – 9% 

3º Grau Completo ou 

 Incompleto – 46 – 69% 

Pós Graduação, Especialização  

ou Mestrado – 15 – 22% 
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Tabela 7 – Renda mensal dos leitores 

 

  Com as informações apresentadas é possível traçar o perfil de leitores do blog como 

sendo em sua maioria mulheres, entre 19 e 30 anos, com nível de escolaridade médio, estando 

com o 3º grau em andamento ou completo e pertencentes às classes sociais C1 e B2, segundo 

o Mídia Dados (2011). 

  São, portanto, mulheres que possuem sua própria renda e buscam na internet o 

compartilhamento de informações sobre os produtos que consomem; visando assim, 

identificar entre as pessoas que compartilham suas afinidades, opiniões e, buscar através 

dessas mesmas opiniões produtos e marcas diferenciadas que melhor se encaixem no seu 

cotidiano. 

 

 

6.3.3 Média de tempo de acesso ao blog 

 

  A maioria dos pesquisados, na primeira amostra, conhecem o Sweetest Person há mais 

de um ano, sendo assim, leitores assíduos do blog, essa maioria é representada por 32 pessoas 

que simbolizam 48%. Em seguida aparecem aqueles que são leitores de pelo menos seis 

meses até um ano, correspondendo a 37% dos pesquisados. 
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Tabela 8 – Tempo de acesso 

  Essa continuidade no acesso se dá pois, segundo Schettine (2004) o blog passa a 

catalisar a construção de comunidades pequenas, que se constroem fundadas em torno de 

afinidades pessoais, criando uma ligação entre os indivíduos e diminuindo a distância  entre o 

autor e o leitor. 

Com o tempo de acesso cria-se uma rotina de visitação, onde o leitor passa a 

frequentar o blog com certa periodicidade. Quando questionados sobre qual seria essa 

periodicidade de acesso 72% dos pesquisados respondeu acessar o Sweetest Person todos os 

dias ou pelo menos de duas a três vezes por semana. 

 

 

Tabela 9 – Frequência de acesso 

 

Essa frequência de acesso confirma a hipótese, levantada por Schettine (2004), onde 

com o acesso continuo há a criação de um laço entre o leitor e o blog, tornando-o parte da 

rotina de navegação do leitor na web. E também em função da atualização diária do blog, que 

proporciona ao visitante sempre novos conteúdos. 

 

 

6.4 A VISÃO DOS LEITORES SOBRE O BLOG 

 

  A visão que os leitores tem do blog e do conteúdo disposto nele é muito importante 

para a constituição de uma relação relevante entre ambas as partes. A informação ali contida, 

tem que ser para o leitor, algo confiável, no qual ele pode se apoiar para constituir uma 

opinião ou experiência.  

  Para Souza (2009) esses internautas que buscam na rede uma compatibilidade de 

opiniões acabam por serem influenciados pelas percepções daqueles em que eles confiam, 

fato esse que é estimulado pelo uso das mídias e redes sociais, locais onde acontecem essas 
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trocas de informações. Porém, apesar de esse indivíduo ser aberto a receber essa influência, 

antes dele confiar, ele também se posiciona como crítico e busca desvendar o que pode estar 

escondido por trás dela.  

  No caso do Sweetest Person, os leitores que fizeram parte da primeira amostra 

apontaram os seguintes pontos como características que melhor refletem o conceito do blog 

para eles: informação (39% / 26 pessoas), credibilidade (22% / 15 pessoas), atualização (16% 

/ 11 pessoas), confiabilidade (15% / 10 pessoas), diversão (5% / 3 pessoas) e opinião (3% / 2 

pessoas). 

   

 

Tabela 10 – Características do blog 

 

  Esses dados apontam que o elemento principal em questão é a informação contida no 

blog, destacando-se como o fator principal juntamente com a credibilidade das mesmas frente 

aos leitores. 

  A informação, apresentada sobre a opinião dos leitores em função da credibilidade, 

mostra que, mesmo se o produto for apresentado sem informar qual sua procedência em 

relação ao primeiro contato com a blogueira, o importante é a sua presença e a exposição de 

seus benefícios e qualidades. Mostrando que, mesmo que ainda de forma confusa na 

disposição das informações, o blog manter-se atualizado e trazendo sempre novidades com 

caráter informativo é o que mantém sua leitoras fiéis e dando credibilidade ao blog. 

  Essa credibilidade e confiança nas informações só são abaladas pelo que foi levantado 

pelas leitoras santa-marienses, da amostra final, que quando questionadas do porque não 

compravam as marcas anunciadas, afirmaram não terem certeza de que a informação contida 

nos releases sobre os produtos publicados no blog, como informes publicitários, é verdadeira 

e honesta. E que muitas vezes não fica claro, se um post é ou não um publieditorial, pois 
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apesar de não apresentar a tag revela informações detalhadas sobre determinados produtos 

que a blogueira afirma ter ganhado da marca em questão. 

  As afirmações expostas levantam a questão que já foi apontada anteriormente, sobre 

os produtos e brindes enviados às blogueiras e que geram buzz espontaneamente e que, no 

caso do blog em estudo, não são apontados como posts pagos apesar de terem a mesma 

função ou até serem mais eficazes do que os marcados como informes publicitários, por terem 

a característica implícita de sinceridade e experiência com a marca. Mas, que ao mesmo 

tempo, gera um sentimento de desconforto entre as leitoras mais atentas, que não sabem ao 

certo como interpretar as informação contidas nessas postagens. 

  Outro fator levantado por essa parte específica da amostra foi que as marcas 

apresentadas no blog possuem um preço muito elevado, inviabilizando para muitas delas a 

compra dos produtos indicados. O que as mantém acessando o Sweetest Person são as 

novidades e dicas sobre maquiagem, moda, viagens e tendências fornecidas pela blogueira, 

assim como os posts específicos sobre Santa Maria ou ainda aqueles que são publicados pelas 

colaboradoras do blog, como a psicóloga Aline Bäumer (Anexo B). 

  Aqui, caberia a blogueira destinar um espaço a indicar marcas com preços mais 

acessíveis para que as leitoras pudessem ter opções para escolher, e para as que não podem 

consumir os produtos mais caros, buscar alternativas também eficientes para substituição de 

tais produtos. 

  Já para as leitoras santa-marienses, que consomem as marcas expostas no blog, 

consideram o mesmo uma fonte confiável de informação, pois afirmam terem satisfação com 

as marcas que passaram a consumir após ver as postagens no Sweetest Person, e continuaram 

a comprar as mesmas após a primeira experiência com o produto. Além do fato de já 

consumirem previamente algumas das marcas em questão. 

  Algumas delas afirmam realizar pesquisas sobre os produtos em outros sites e blogs 

antes de efetuar a compra, buscando constatar se a informação dada pela blogueira Paula 

Pfeifer é compatível com a de outras pessoas que também já experimentaram a marca, 

buscando desmistificar o caráter não espontâneo levantado pelas blogueiras que não 

consomem as marcas presentes no blog. 

  Esse fato levanta a questão de que, apesar de confiarem na informação ali apresentada, 

ainda sentem a necessidade de buscar uma segunda opinião sobre o produto, pois apresentam 

um caráter crítico, que é apontado por Souza (2009) como uma característica desse 

neoconsumidor; pois procuram conhecer as experiências de outras pessoas, assim como 

sentem a necessidade de compartilhar sua opinião própria sobre a marca, após o consumo, 
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passando às blogueiras ou aos administradores de sites especializados em dicas de beleza e 

moda um feedback do seu contato com o produto.  

  Isso pode acontecer em função de, apesar das mesmas leitoras  que dizem confiar na 

informação do blog, serem também as leitoras que enxergam a falta de um esclarecimento 

sobre a natureza dos posts, e por isso, buscarem em outros blogs, confirmar o que a blogueira 

Paula Pfeifer diz, certificando-se então de que a informação dada é realmente confiável. 

  Aponta-se aqui a questão de que talvez, uma postagem sozinha não seja suficiente para 

influenciar os leitores, que precisam de uma certificação maior. Com isso, para que as marcas 

alcancem seus objetivos, devem investir na exposição de seus produtos em mais de um blog 

sobre o assunto, para dessa forma, tornar-se visível e confiável perante as leitoras. 

 Porém, pode-se dizer que a influência gerada pelo post pago não acontece sempre de 

forma isolada e, por vezes, precisa de mais do que apenas uma opinião para ter efeito sobre o 

consumidor que é cada vez mais exigente.  

 Quando questionadas sobre a influência que os posts contidos no Sweetest Person 

tiveram sobre a sua decisão de compra, as leitoras santa-marienses que se apontaram como 

consumidoras dos produtos afirmaram terem sido sim influenciadas pelas informações ali 

contidas, assim como pelas informações presentes nos demais sites ou blogs que elas 

pesquisaram. Confirmando o fato de que para que a informação e a confiança seja fortalecida 

é necessário a pulverização dos dados por fontes com credibilidade. 

 Porém, apesar de todas os contrapontos, indica-se, através das respostas obtidas pelas 

leitoras santa-marienses, que apesar de buscarem uma outra fonte de referência, o que é 

apresentado no blog, como resenha ou opinião da blogueira, seja essa informação tachada 

como informe publicitário ou não, influência sim as leitoras a optar por um produto ao invés 

de outro. Levando em consideração o que foi dito pelas fontes que ela acha confiáveis na web, 

incluindo o blog Sweetest Person. 

 Essa constatação confirma o que Souza (2009) aponta como uma mudança no cenário 

de relações entre as marcas, a comunicação, a publicidade e o consumidor, onde hoje é 

necessário fornecer mais do que informações técnicas ou bons preços, pois esse indivíduo 

busca elementos diferenciados, porque é capaz de pesquisar informações sobre esses produtos 

em diferentes meios e se preocupa com a opinião que é dada pelos outros indivíduos que já 

experimentaram o produto em questão e que servem agora como um referência para esses 

novos consumidores. 

 Isso indica que esses blogueiros que possuem destaque na internet, deixam de ser 

somente pessoas contando sobre seu cotidiano e passam a serem o que Kotler (2000) chama 
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de formadores de opinião, indivíduos que são propícios a repassar uma mensagem a um 

grande grupo.  

 Desta forma, essa nova função dos blogueiros junta-se ao buzz marketing e 

proporciona a esses indivíduos o que Salzman, Matathia e O‟Reilly (2003) indicam como uma 

das características principais do buzz, que é conferir poder às pessoas. 

 Poder esse, que está hoje nas mãos das blogueiras e blogueiros, que compartilham 

conteúdo na rede e que possuem um número expressivo de leitores. Leitores estes que, como 

já mencionados, utilizam-se da opinião disponibilizada no blog como uma fonte de 

informação sobre marcas e produtos.  

 Sendo assim, os blogueiros deixam de ser meras pessoas que utilizam seus blogs, que 

logo que a internet surgiu eram apenas adaptações dos diários, para com a evolução da web, 

compartilhar seu cotidiano, tornando-se ferramentas importantes na disseminação de uma 

marca ou produto, pois agora são influenciadores preciosos para os leitores que buscam 

informações confiáveis e para a empresas que buscam formas baratas e eficientes de se 

divulgar. 

 

 

6.5 RELACIONAMENTO ENTRE BLOGUEIRA E LEITOR 

 

6.5.1 Identificação entre blogueira e leitor  

 

  Os blogs pessoais, que apresentam conteúdos ligados a vida e ao cotidiano de quem 

escreve, proporcionam ao leitor um contato direto com o blogueiro. O alicerce dessa relação 

se dá no compartilhamento de experiências e da identificação de quem lê com aquele que 

escreve. 

  Para Schettini (2004) essa via de mão dupla criada entre o autor do blog e o leitor, gera 

na rede uma comunidade de pessoas que é aproximada a partir de suas afinidades. No 

Sweetest Person, as leitoras retornam suas opiniões à blogueira através dos comentários, 

Twitter e Facebook, trocando assim com a autora e as demais leitoras suas experiências 

pessoais, proporcionando a criação dessa comunidade de pessoas com fatores em comum. 

  Um ponto que deve ser levado em consideração aqui, é que essas comunidades criadas 

na rede não são apenas de relação entre a blogueira e a leitora, mas também uma via de 

compartilhamento de informações entre os leitores, que encontram-se uns com os outros 



62 

 

através de sua afinidade com o conteúdo do blog e que também trocam entre si informações 

relevantes sobre o uso dos produtos em questão. 

  Dessa forma, além da criação de um laço entre a autora do blog e as leitoras, essas tem 

a oportunidade de conhecer e se relacionar com muitas outras leitoras que também estão 

buscando o mesmo tipo de informação.   

  Paula Pfeifer (Apêndice A), afirma já ter conhecido muitas de suas leitoras 

pessoalmente, através de encontros casuais ou eventos do blog realizados em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria. Segundo ela, muitas dessas leitoras que 

conheceu se tornaram suas amigas na vida real, fortalecendo ainda mais o laço que já existia 

através da internet. Além de muitas das leitoras já serem amigas prévias da blogueira, e com o 

blog, puderem compartilhar também com as leitoras, que não deixam de ser amigas entre si, 

experiências. 

  Para as leitoras santa-marienses pesquisadas, a relação de amizade entre blogueira e 

leitor pode ser cultivada através da web, a partir do momento em que não só a leitora visita o 

blog, mas também passa a trocar informações com a autora através de alguma forma de 

interação, como os comentários. 

  Muitas das leitoras deixam suas dúvidas nos comentários e são prontamente 

respondidas pela blogueira ou por outras leitoras que já tiveram experiência com o produto ou 

marca em questão, fortalecendo ainda mais os laços que já foram mencionados. 

  Para elas, o contato frente a frente, fora do ambiente virtual, é importante para 

fortalecer a relação de amizade, mas não impede que se gere entre leitor e blogueira uma 

relação de cumplicidade, através das experiências pessoais que são compartilhadas uma com a 

outra.  E, é a partir dessa relação de cumplicidade que surge a confiança, elemento mais 

importante para a propagação do buzz marketing na internet. 

 

 

6.5.2 Visão dos leitores sobre a blogueira Paula Pfeifer 

 

  A relação de cumplicidade que é tão reforçada por Schettine (2004) está diretamente 

ligada com a personalidade da blogueira e das semelhanças que a mesma compartilha com as 

leitoras do blog, pois é através desses pontos em comum que se cria o elo entre ambos os 

lados e que faz com que as usuárias voltem a acessar o blog de forma contínua. 
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  Quando perguntado às leitoras de Santa Maria, da amostra final da pesquisa, sobre sua 

opinião sobre a blogueira Paula Pfeifer as respostas refletiram um pouco da afinidade e 

cumplicidade que foi constatada previamente. 

  Essas mulheres e leitoras que acessam o blog Sweetest Person, enxergam a blogueira 

como uma pessoa que se mostra profissional e talentosa, pois busca fazer o que gosta com 

empenho e dedicação, sempre buscando novidades e promoções para as leitoras, utilizando 

uma linguagem simples e casual para passar as informações. 

  Elas enxergam na blogueira um exemplo, uma pessoa em que podem se espelhar, pois 

por mais diferentes que sejam entre si, todas as leitoras compartilham algum gosto ou 

característica com a Paula Pfeifer e esse fator as faz pertencentes de um mesmo grupo. 

  É esse sentimento de pertencimento, juntamente com as afinidades que tornam essa 

ligação valiosa, e que, mesmo muitas delas nunca tendo conhecido a blogueira pessoalmente 

tenham sua palavra com algo a ser repetido e creditado.  

  Porém há algumas leitoras que, não concordam com tudo o que ela diz e divergem de 

sua opinião em alguns pontos e, apesar de entenderem que o espaço é dela, a consideram 

preconceituosa com relação a algumas marcas e produtos. Entretanto, essas mesma leitoras 

que divergem em opinião, também compartilham com a blogueira alguns gostos e, apesar da 

crítica, mostram-se respeitosas, pois seguem a acessar o blog, mesmo apresentando em alguns 

momentos opiniões opostas. 

  Mas em sua maioria, elas descrevem a blogueira como alguém comprometida e 

dedicada àqueles que acessam o seu blog, dando atenção, através das respostas aos 

comentários e interação no Twitter e no Facebook, buscando sempre tirar todas as dúvidas 

que são apresentadas pelas leitoras. Fato esse que fortalece a relação criada entre elas, que 

muitas vezes migram essa relação para fora do contexto virtual. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

   A evolução dos meios de comunicação deve ser sempre acompanha lado a lado pela 

publicidade, que se utiliza desses meios como sua forma de difusão. Com os avanços da 

internet, é imprescindível que a publicidade se adeque e busque o seu lugar nesse novo meio 

que ainda tem muitas oportunidades e opções para oferecer. 

   Essa adequação deve ser feita buscando incorporar, de forma satisfatória, as estratégias 

usadas anteriormente para atingir seus objetivos, assim como inventar e reinventar novas 

opções de abordagem, pois na internet não há ainda limites para o que pode ser feito. 

   Como uma característica marcante desse novo meio de comunicação que a internet se 

tornou, estão as formas de interação interpessoais realizadas no ciberespaço, através da 

criação de comunidades virtuais e do uso das redes e mídias sociais, que tem como elo 

principal as afinidades dos usuários, que se moldaram e evoluíram juntamente com o 

crescimento da rede. 

 Esses usuários da web, são ávidos por informações e novidades, buscam cada vez mais 

formas de interagir entre si e, de conhecer outros que compartilhem consigo seus gostos. Esse 

fator gera a segmentação dos públicos, que é tão valorizada pela publicidade. 

 Aproveitando-se então dessa característica, a ferramenta mais antiga de propagação de 

idéias insere-se na rede, fazendo com que o buzz marketing deixe de ser um boca-a-boca 

simples, e torne-se uma poderosa arma nas mãos das marcas, que enxergam na rede uma 

oportunidade única de divulgar seus produtos por um custo baixíssimo, a um público que é 

cada vez mais segmentado e diferenciado.  

 É nessa busca de adaptação que os blogs, antes diários íntimos com características 

alteradas, entram em cena, e deixam de ser meros espaços onde se trocam experiências e fatos 

do dia-a-dia, para que as pessoas que os regem se tornem formadores de opinião. E, comecem 

a influenciar toda a comunidade de usuários que se criou ao seu redor. 

 Com a popularidade dos blogs, principalmente daqueles que se destacam em suas 

categorias de assuntos, o interesse, por parte das empresas volta-se para eles e os leitores, que 

antes eram apenas pessoas compartilhando informações entre si em um ambiente livre e sem 

limitações voltam a ser targets valiosos da publicidade. 

 O blog Sweetest Person, assim como muitos outros, não surgiu, em um primeiro 

momento, com o intuito de alcançar a visibilidade que tem, mas  em função da disseminação 

de seu conteúdo na rede e do expressivo número de visitas, tornou-se mais um dos blogs a 

serem solicitados pelas marcas, para receberem anúncios. 
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 Não diferente de qualquer nova estratégia, é preciso se adaptar as mudanças e com 

isso saber como utilizá-las a seu favor. Com a análise do perfil dos leitores do blog e da forma 

como eles reagem e vêem as postagens e a blogueira, é possível afirmar que, apesar de ter 

alcançado, em grande parte dos casos, seu objetivo, o buzz marketing ainda tem muito o que 

evoluir dentro da rede. 

 O principal fator a ser levado em consideração é a coerência das ações, estabelecendo 

critérios de distinção entre aquilo que é e o que não é fruto de uma negociação publicitária, 

pois, se não houver essa padronização, essa ferramenta que é tão importante para as empresas 

nos dias de hoje e, que possui um alcance imenso pode ser desacreditada pela falta de 

confiança daqueles que lêem os blogs que apresentam esses posts pagos. 

 Confiança essa que é, junto com a informação, o elo entre a blogueira e os leitores, 

que acessam o blog em busca de dados confiáveis e diferenciados e que, com a falta de 

diferenciação entre o que é espontâneo e o que não é, encontram-se confusos no meio de 

tantas abordagem diferentes. 

 Cabe ressaltar aqui, que em um primeiro momento, as marcas visualizam nessa opção 

de espontaneidade o fator chave para a divulgação de informações, porém não dão atenção ao 

fato de que não foram somente as ferramentas que mudaram, mas também os consumidores, 

que hoje são atentos, informados, dinâmicos e que tem ao seu alcance uma gama infinita de 

opções para pesquisar, comparar e comprar os produtos que desejam. 

 E esses consumidores não são ingênuos ao ponto de não enxergarem que muitos dos 

posts publicados nos blogs, e em questão aqui, no Sweetest Person possuem influência direta 

das empresas e, por isso, buscam sempre mais de uma fonte, procurando assim obter clareza 

sobre as informações, algo que ainda está em falta na forma como o buzz marketing está 

sendo tratado nesse momento. 

 Porém, apesar dessa dúvida que é criada na cabeça dos leitores, toda vez que um nova 

postagem é publicada, o mesmo busca formas de driblar essa abordagem, passando a 

pesquisar não só mais em um lugar, mas em vários, comparando as informações dadas por 

vários sites ou blogs e a partir dai optando pela marca. 

 Esse fato indica, que apesar das inconstâncias presentes na relação entre as marcas e a 

blogueira, e a forma como a blogueira expõe as informações, o objetivo final que é de fazer o 

leitor optar por comprar os produtos ali anunciados é alcançado na maioria das vezes, como 

resultado de uma confiança na informação ali disposta, antes da intervenção das marcas. 
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 Porém, para uma alcance ainda maior dessa ferramenta é necessário ajustar sua forma 

de abordagem, padronizando os elementos, e o mais importante, buscando não romper esse 

elo de cumplicidade e credibilidade que é criado entre blogueira e leitor. 

 Para continuidade desta pesquisa seria importante ampliar a temática dos blogs 

pesquisados, buscando assim identificar se, o que foi aqui constado com relação aos blog de 

moda, também se repete em blogs que tragam outros tipos de temas, como tecnologia e 

viagens. Outro importante ponto seria a pesquisa da relação e de como acontece os contatos 

entre agência e blogueira, bem como um aprofundamento no ponto de vista da blogueira, ao 

invés dos leitores. 
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APÊNDICE A – Entrevista Paula Pfeifer 

Entrevista realizada via e-mail com a blogueira do Sweetest Person, Paula Pfeifer. 

 

1. Porque a escolha de escrever um blog? E porque a escolha da temática de moda? 

 Toda que vez que dou uma entrevista conto a mesma história, porque é a 

verdadeira: criei o blog numa tarde de ócio, em 2007. Sem pretensão nem expectativa 

nenhuma, até porque, naquele tempo, blog não era o que é hoje nem tinha a dimensão 

e o alcance que tem. A temática do Sweetest não é apenas moda, é moda, maquiagem, 

literatura, comportamento, viagens, enfim, tudo o que me atrai - jamais conseguiria 

falar sobre um assunto só. 

 

2. Você recebe propostas para realizar post pagos? Como você seleciona as marcas 

que você publica no blog? 

 Se você observar, vários posts têm atag informe publicitário, que o sinaliza que 

é um post de publicidade. Importante salientar que vendo espaço publicitário, não 

opinião, e só aceito propagandas de marcas que eu uso/compro na vida real. Não tenho 

interesse em vender o espaço para marcas que não têm nada a ver comigo na vida real. 

Acho que blog não deixa de ser um diário pessoal, e acho patético falar de coisas que 

você não usaria nem se ganhasse de presente, só por causa de $$. 

 

3. Como acontece o processo de procura da marca pelo blog? Você recebe brindes 

ou amostras dessas marcas? 

 Quem entra em contato são sempre as agências que cuidam das contas das 

marcas. A maioria das vezes, além da publicidade, são convites para viajar a SP ou 

Rio para eventos, lançamentos, etc, mas quase nunca posso pois é em dia de semana, e 

eu trabalho. Recebo dezenas de caixas toda semana contendo produtos, presentes, 

lançamentos, das mais variadas marcas. 

 

4. Qual relação você tem com as suas leitoras? Há algum contato mais pessoal, ou 

somente pelo blog? 

 Já fiz eventos do Sweetest em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto 

Alegre e Santa Maria, ou seja, já conheci pessoalmente centenas de leitoras e muitas 

delas se tornaram minhas amigas na vida real. 
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APÊNDICE B – Primeiro questionário a ser aplicado 

Questionário online que foi aplicado aos leitores do blog Sweetest Person através da blogueira 

Paula Pfeifer. 

 

1. Sexo: (  ) Feminino    (   ) Masculino 

 

2. Idade: (   ) Até 18    (   ) 18 a 24    (   ) 25 a 30    (   ) 30 a 39     (   ) 40 ou mais 

 

3. Qual sua renda mensal? 

(   ) Menos que um salário minimo (  ) Um salário mínimo   (   ) Até três salários mínimos    

(   ) Mais de três salário mínimos 

 

4. Escolaridade: 

(   ) 1º Grau Incompleto  (   ) 1º Grau    (   ) 2º Grau   (   ) 3º Grau     

(   ) Pós Graduação      (   ) Mestrado / Doutorado 

 

5. Onde você mora? 

(   ) Santa Maria/RS    (   ) Porto Alegre/ RS    (   ) Outra cidade/estado. Qual? 

  

6. Como conheceu o Sweetest Person? 

(   ) Indicação    (   ) Pesquisa na Internet     (   ) Outros Blogs       

(   ) Outra forma. Qual? __________________________________________________ 

 

7. Qual a sua periodicidade de acesso ao Sweetest Person? 

(   ) Todos os dias   (   ) Duas ou três vezes por semana     (   ) Uma vez por semana 

(   ) Uma vez por mês      

 

8. Você acessa outros blogs sobre moda e comportamento? 

(   ) Não       (   ) Sim. Quais? ______________________________________________ 

 

9. Das alternativas abaixo, quais as duas opções que mais refletem o seu conceito 

sobre o Sweetest Person: 

(    ) Informação     (   ) Diversão   (   ) Atualização    (   ) Credibilidade     
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(   ) Confiabilidade     (   ) Outra. Qual? ______________________________________ 

10. Você consome as marcas que estão presentes nos post do Sweetest Person? 

(   ) Sim, algumas.      (   ) Sim, todas.       (   ) Não consumo nenhuma 

 

11. Se respondeu sim na questão anterior, cite quais as marcas que você consome: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Deixe um meio para contato (twitter, e-mail, site/blog) 

________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Segundo questionário a ser aplicado 

Questionário online que foi aplicado as leitoras do blog Sweetest Person, de Santa Maria, 

selecionadas a partir do questionário I que não consomem as marcas expostas no blog. 

 

1. Porque você não consome nenhuma das marcas que aparecem nos posts do blog 

Sweetest Person? 

 

2. Como não consome os produtos que são expostos no blog, quais são os tipos de 

post que motivam sua visita ao blog Sweetest Person? 

 

 

3. Você considera o blog Sweetest Person uma fonte confiável de informação sobre 

as marcas e produtos nele apresentados? 

 

4. Você acredita que a relação criada entre a blogueira e o leitor, através do acesso 

contínuo e da troca de informações, pode ser considerada como uma relação de 

amizade? 

 

 

5. De acordo com o que respondeu na pergunta anterior, descreva sua opinião sobre 

a blogueira Paula Pfeifer: 
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APÊNDICE D – Segundo questionário a ser aplicado 

Questionário online que foi aplicado as leitoras do blog Sweetest Person, de Santa Maria, 

selecionadas a partir do questionário I que consomem as marcas expostas no blog. 

 

1. Quais as marcas você passou a comprar depois de ter lido sobre elas em algum 

post do blog Sweetest Person? 

 

2. Você pesquisou sobre essas marcas em algum outro blog/site antes de efetuar a 

compra? 

 

 

3. Você acredita que o post do blog Sweetest Person influenciou sua escolha por tais 

marcas? 

 

4. Você continuou a comprar essas marcas/produtos depois da primeira compra? 

 

 

5. Você retorna sua opinião sobre os produtos/marcas consumidas, no blog, através 

dos comentários ou de alguma forma de contato com a blogueira Paula Pfeifer? 

 

6. Há marcas que você já consumia antes de acessar o blog presentes nas postagens? 

Sua opinião sobre as mesmas são coerentes com as da blogueira? 

 

 

7. Você considera o blog Sweetest Person uma fonte confiável de informação sobre 

as marcas e produtos nele apresentados? 

 

8. Você acredita que a relação criada entre a blogueira e o leitor, através do acesso 

contínuo ao blog e da troca de informações, pode ser considerada como uma 

relação de amizade? 

 

 

9. De acordo com o que respondeu na pergunta anterior, descreva qual sua opinião 

sobre a blogueira Paula Pfeifer: 
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ANEXO A – Política de anúncios do Sweetest Person  

Política de anúncios escrita pela blogueira Paula Pfeifer e publicada no blog Sweetest Person, 

afim de informar anunciantes e leitores sobre como a mesma tratará os publieditorias ou 

informes publicitários e, banners. 

 

Em nome da transparência 

04/08/2010 

O Sweetest nasceu em 2007. Em 2010, ele continua sendo o espaço virtual no qual eu 

divido, com quem quiser vir aqui ler, a minha vida. E por minha vida, entenda-se: meus 

Pequenos Escritos, meus Looks do Dia, minhas viagens, pessoas que conheci, pessoas que 

entrevistei, lugares aos quais fui, minhas compras (em lojas nacionais e gringas), lançamentos 

de lojas e marcas que  gosto e consumo, meus livros, minhas visões de mundo, etc. 

  

Sim, já recebi pedidos de anúncios de cremes de hemorróidas a faculdades, e não 

aceitei. Se não tem a ver com a minha proposta (mostrar só o que eu gosto/uso/acho 

legal/compro ou compraria), agradeço o contato e digo que não. Inclusive para banners (por 

sinal, os anunciantes nos banners que estão no ar são os mesmos há meses). Com o 

crescimento do número de leitores, passei a ser procurada por marcas/agências que queriam 

expor seus produtos/clientes no blog. Minha avaliação sempre foi: compro/uso ou 

compraria/usaria isso na vida real? Em caso positivo, se achar que é interessante dividir a 

informação com vocês,mostro aqui. O Sweetest recebe muitos produtos/brindes enviados por 

assessorias toda semana. Eu gostaria de continuar dividindo essas coisas com vocês – através 

de uma seleção muito criteriosa, pois só 10% do que enviam tem efetivamente a ver comigo.O 

que pode ser vendido aqui é o espaço. Opinião, jamais. Meu objetivo não é e nunca será 

denegrir a imagem de produtos/marcas que me desagradam. Se me desagradam, não 

aparecerão aqui. Simples assim.  

 

Não vou, por exemplo, deixar de mostrar minhas compras com o Tio Coreano e no 

Ebay porque algumas pessoas não gostam. Centenas de leitoras já compraram com ele e 

sabem que as coisas são boas e o preço é justo – os últimos produtos que mostrei do Tio 

Coreano foram presentes dele, e deixei isso claro nos posts. Muitas pessoas também não 

gostam de sorteios, apesar de outros milhares se inscreverem neles. É difícil agradar a todos. 

http://sweetestpersonblog.com/2010/08/04/em-nome-da-transparencia/
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Divulgo e já divulguei muitas coisas por livre e espontânea vontade (leia-se: sem 

ganhar nada em troca). O blog possui dois tipos de espaços publicitários: banner e 

publieditoriais/informes publicitários. Em nome da transparência, fica combinado que, a partir 

de hoje, publieditoriais/informes publicitários serão identificados através de uma tag 

específica. Assim, quem não gosta desse tipo de matéria tem a opção de não ler. 

 

Obrigada pela compreensão, sweeties. 
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ANEXO B – Post Aline Bäumer 

Exemplo de postagem diferenciada, realizada pela psicóloga Aline Bäumer no blog 

Sweetest Person 

 

Quais são os seus planos para 2012?? Faltam 31 dias 

para o novo ano… 

01/12/2011 

 

 

“A aproximação do início de um novo ano traz à tona a velha idéia de fazermos uma análise 

do que vivemos no que está por findar de modo a decidirmos o que pretendemos manter e o 

que pretendemos mudar no próximo, que parece ser, em essência, um belo presente de 

Natal: a possibilidade de termos um ano inteirinho pela frente para aprimorarmos nossos 

acertos emodificarmos nossos erros. 

Nessa época fico com a sensação de que, além de um sentimento melancólico que atormenta 

a muitos, paira no ar também um pensamento fantasioso coletivo, de que as coisas 

magicamente acontecerão e serão melhores no ano seguinte, sem a necessidade das pessoas 

fazerem algo para tanto. Ok, entendo que exista uma necessidade de esperança de dias 

melhores mas, e daí? Sentar e esperar é suficiente?  

A coluna vem propositadamente exatos 31 dias antes da virada, de modo a fazê-las pensar 

desde já. Por quê? Porque o pensamento é o treino para a ação, e essa coisa de esperar pelo 

1º de janeiro, pela segunda-feira, pelo dia de São Nunca, não tem muito sentido pra mim. Pra 

quê esperar pra pensar? A gente pensa o tempo todo, afinal. Não sei vocês, mas me parece 

http://sweetestpersonblog.com/2011/12/01/quais-sao-os-seus-planos-para-2012-faltam-31-dias-para-o-novo-ano/
http://sweetestpersonblog.com/2011/12/01/quais-sao-os-seus-planos-para-2012-faltam-31-dias-para-o-novo-ano/
https://picasaweb.google.com/lh/photo/cs82w5pl_6XjI4-FMt9scPIqWWvMbuxTygOLln2oaAk?feat=embedwebsite
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que essa coisa de esperar um dia “x” para programar ou até iniciar algo que possa ser 

colocado em prática antes nada mais é do que protelar. E é por protelar que costumamos não 

fazer muitas coisas, não? Coisa do Garfield, isso: “pra quê fazer hoje se eu posso deixar para 

amanhã?”. 

Penso que seja preciso que as pessoas se movimentem para alcançar seus objetivos, 

paramudar o que as incomoda interna e externamente. Não basta querer ou planejar de modo 

muito simplista. É preciso se preparar, desenhar um trajeto real, procurar prever algumas das 

dificuldades que poderão surgir, ter noção do que de fato é possível realizar, dos passos e 

etapas necessários para tanto, de suas próprias habilidades e capacidades, bem como seus 

entraves. Caso contrário, os planos podem acabar em vão. 

Primeira deixa: desenhe o que depende de você mesma, trace os passos, as metas, estipule as 

prioridades e o caminho. Isso feito, inicie seu trajeto, procurando manter fidelidade ao 

planejado mas não rígida a ponto de não conseguir interagir com as percalços que vão 

aparecer (e acredite, eles SEMPRE aparecem). 

Segunda deixa: planejar algo grandioso demais para seu momento específico não é errado (é 

preciso ter sonhos, concordo), mas a sensação de frustração por não atingir metas muito altas 

em pouco tempo ou por não estar com o devido preparo para tanto costuma causar uma bela 

desmotivação. O que fazer? Desmembre seu plano, dê uma de Jack, o Estripador, e vá por 

partes! Planeje de forma que cada etapa vencida lhe traga motivação para ir adiante. 

Terceira deixa: projete coisas reais. Conheça seus pontos fracos. Sua medonha tendência à 

repetição é sua maior inimiga. Olhe para si, seja capaz de auto-crítica para evoluir, portanto. 

Reclame menos e aja mais, além de procurar não depender exclusivamente de outros, já que 

ao depender de alguém ou de coisas que ainda não aconteceram, existe o risco de limitação – 

e, veja, as coisas podem não acontecer, ou não acontecer da forma que você esperava. Então 

delineie aquilo que você mesma pode bancar, aquilo que depende de sua persistência e 

determinação. O resto pode ser incorporado no transcorrer do processo. 

Quase posso garantir que em 2010 você também estava pensando no que está pensando agora, 

e daí a coisa foi ficando, ficando e acabou que você disse a si mesma que em 2011 daria um 

jeito. Se deu, parabéns!!!! Ah, não deu? Bem, se você não traçou um plano e apenas criou 

uma fantasia de que no ano seguinte as coisas estariam melhores, de modo que 

essa idéia serviu apenas para amenizar temporariamente sua frustração ao criar uma pretensa 

expectativa de que no futuro tudo estaria como você queria mas onde, de fato, você não 

estabeleceu nada para seu percurso a esse objetivo, darling… vamos combinar… fica 
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complicado, né?! O jeito? Sair da zona de conforto, assumir o risco, desenhar o trajeto, 

iniciar a caminhada, pagar os ônus e receber os créditos. 

Moral: dê uma de global e lance mão do “invente, tente, faça um 2012 diferente”. Quer saber 

onde isso tudo inicia? Agora, hoje. Já falei, pra botar uma ação em prática, é necessário um 

plano. Pois bem, existe 1 mês para planejamento antes que 2012 inicie, e muito tempo após 

para (re)modelagens necessárias. Ação é a palavra de ordem, contudo, para romper com a 

repetição do “um dia espero...”. Inicie o movimento, escreva, treine, projete detalhadamente, 

experimente, mude de idéia, faça de outra forma, registre seus pensamentos, suas metas, ria 

dos tropeços mas mais ainda com os acertos. Permita-se ser flexível mas não se permita 

deixar de tentar de uma forma diferente de alcançar algo que há muito você deseja e 

ainda não conseguiu. 

E que venha 2012!“ 

 

Aline Bäumer-  Psicóloga – CRP 07/13627 – e Sócia Diretora da Plural Psicologia e 

Consultoria| Santa Maria- RS | (55) 3225-1632) 

 

PS: quais são os seus planos para 2012? Contem pra gente!  

 

 


