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RESUMO 
 
Esta pesquisa analisa a produção de conteúdo de prosumers na plataforma social Facebook, 
verificando as características da produção de conteúdo conforme a Pirâmide de Engajamento 
proposta por Charlene Li (2009). Para isso descreve-se como os consumidores de All Star 
mencionam a marca no Facebook; analisa-se os posts; comenta-se como as redes sociais 
digitais podem facilitar as relações entre a marca Converse e seu público alvo; e descreve-se 
ações de engajamento realizadas pelos usuários. O método utilizado foi a análise de conteúdo 
e o corpus captado com a metodologia da semana composta. Percebeu-se que a marca sinaliza 
os conteúdos, mas que as pessoas, enquanto prosumers, é que direcionam o conteúdo no 
contexto atual. 
 

Palavras-chave: engajamento; conteúdo gerado pelo usuário; prosumers; Converse; All Star. 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the content production prosumers in social platform Facebook, 
checking the characteristics of content production as the Pyramid of Engagement proposed by 
Charlene Li (2009). For it describes how consumers All Star mention the brand on Facebook; 
analyzes posts, comments as social networks can facilitate relations between the Converse 
brand and its target audience, and describes actions to engage performed by users. The 
method used was content analysis and corpus captured with the methodology of the week 
made. It was noticed that the mark indicates the contents, but that people, while prosumers, is 
directing the contents in the current context. 
 
Keywords: engagement, user-generated content; prosumers; Converse; All Star. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Converse é uma das marcas esportivas mais importantes do século XX 

especialmente no mercado americano. Por isso, mesmo mais de um século depois1 da sua 

criação a marca continua fazendo sucesso pelo mundo com seus tênis All Star.  

A empresa Converse Rubber Company foi criada em 1908 na cidade de Malden, 

estado do Massachusetts, quando teve seu primeiro produto o tênis de lona mais conhecido 

como All Star, primeiro tênis desenvolvido para atletas de basquete do mundo que mais tarde 

teve a assinatura de uns dos maiores jogadores daquele tempo, Chuck Taylor2.  

O jogador Chuck Taylor, além de deixar a marca mais conhecida, fez modificações no 

calçado para suprir as necessidades dos atletas, não apenas do basquete. Além dessas 

mudanças, os calçados foram adaptados para serem utilizados pela corporação aérea do 

exército americano e também o tradicional tênis Chuck Taylor All Star era usado para 

treinamento básico dos mesmos. 

Segundo Resende e Calic (2010), no Brasil a Converse ficou conhecida apenas na 

década de 1980 quando a marca foi apresentada em desfiles de moda por estilistas nacionais, 

a partir daí ganhou visibilidade e se tornou sucesso em vendas. Desde 2007, inicialmente com 

o Facebook3, a empresa tem utilizado a internet como canal de comunicação, 

complementando as estratégias de marketing. Mesmo não usando a web como canal de venda, 

(E-commerce) a Converse disponibiliza aos consumidores uma lista de todos os seus produtos 

e locais de comercialização dos mesmos.  

 
A CONVERSE talvez seja a mais importante marca esportiva do século 20 no 
mercado americano. E não é para menos: além de criar um dos tênis mais famosos 
de todos os tempos, o ALL STAR, foi de extrema importância para o 
desenvolvimento do basquete. Por isso ganhou a reputação de “America’s Original 
Sports Company” (Companhia de Esportes Original da América). Um século depois, 
a marca americana, que continua fazendo sucesso com seus tênis de visuais retrô e 
coloridos, é sempre um clássico em milhões de pés pelo mundo afora (MUNDO 
DAS MARCAS, 2013, on-line). 
 

Em 2003, a Converse foi comprada pela Nike, que segundo o site Mundo das marcas 

(2013) não estava interessada apenas em comprar a Converse, mas também o valor que ela 

                                                           
1 Um século após: 2010. A Converse completou 105 anos em 2013 já que existem desde 1908. 
2Charles "Chuck" Taylor foi um jogador da pequena liga norte-americano de basquetebol e promoveu, durante 
toda a vida, os sapatos da Converse. Disponível em: <http://www.Converseallstar.com.br/blog/Converse/ 
mergulhando-a-fundo-na-historia-de-Converse/>. Acesso em: 06. Jun. 2013. 
3
 http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts 
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possuía para as pessoas, valor esse que não está ligado apenas ao calçado em si, mas a tudo o 

que há por trás dele como design, personalidade e identidade. 

 Com essa mudança, a marca voltou a ter força no mercado, pois criou uma rede 

seletiva de distribuição do produto, iniciou seu trabalho com comunicação e fez parcerias com 

formadores de opinião. Segundo o site Mundo das Marcas, no ano de 2013 a marca Converse 

vendeu mais de US$ 2 bilhões com seus tênis de lona, além de ser a líder em calçados 

esportivos. 

A Converse teve uma evolução em seu visual ao longo dos anos e já modificou seu 

logotipo, embora nunca deixando de lado a sua estrela tradicional (figura 01). 

 

 
Figura 01 – Logotipos da Converse ao longo dos anos 

Fonte: Disponível em:<http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/06/Converse-all-star-always-classic.html> 
Acesso em 23 maio 2013. 

 
Segundo o site Mundo das Marcas4 a Converse se tornou uma marca muito lembrada 

pelas pessoas, e a cada ano se aperfeiçoa, tanto em relação aos seus produtos quanto à 

comunicação e interação com seus consumidores, pois usa seus canais de comunicação de 

forma positiva e atualizada, complementando suas estratégias de marketing tradicional. 

É possível verificar a partir de visitas às plataformas sociais da Converse, como 

Facebook, Instagram, Twitter que ela têm utilizado estratégias de marketing digital5, o que é 

uma boa aposta, pois, hoje em dia, é uma das formas que mais influencia o consumidor. 

                                                           
4 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/>. Acesso em: 26 de set de 2013 
5 Marketing digital é o conjunto de estratégias de marketing e publicidade, aplicada à internet e ao novo 
comportamento do consumidor quando está navegando. (Torres, 2010) 
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Segundo pesquisa feita pelo Ibope6, 68% dos brasileiros entre 25 e 34 anos têm interagido 

com a marca on-line. O site Socialbakers7 disponibiliza a pesquisa ilustrada na fig. 02 que traz 

as marcas mais acessadas no Facebook. 

 

  
Figura 02: Top 100 marcas no Facebook. 

Fonte: < http://www.socialbakers.com/all-social-media-stats/Facebook/>. Acesso em: 10 set 2013 
 
 

A Converse, na pesquisa das 100 marcas mais vistas no Facebook, encontra-se em 3° 

lugar, atrás apenas da Coca-Cola e Red Bull, além disso possui 62.551 pessoas falando sobre 

(PTA) a marca e 37.169.053 fãs. A taxa média de engajamento da Converse nesta pesquisa é 

de 0.014% e a probabilidade de como as pessoas recomendam a marca para seus amigos é de 

6° lugar na classificação geral, sendo que a avaliação foi feita a partir de 1.365 classificações 

dos utilizados.  

Plataformas sociais, que são ambientes de interação entre os usuários da internet têm 

permitido que as pessoas consigam trocar informações, produzir e compartilhar conteúdos, 

tanto com outras pessoas quanto com organizações. Nessas plataformas as redes sociais 

digitais permitem que os indivíduos espalhem sua opinião e criem um novo ambiente social 

em que os consumidores também podem ser produtores de conteúdo, influenciar seus pares, 

                                                           
6Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (mais conhecido como IBOPE) é uma das maiores empresas 
de pesquisa de mercado da América Latina. 
7 Disponível em: <http://www.socialbakers.com/>. 



11 

 

criticar produtos/serviços e mostrar-se para o mundo. Segundo Recuero (2009), as redes 

sociais digitais da internet ampliam as possibilidades de conexões e a capacidade de difusão 

que as redes sociais digitais já tinham e permitem a visualização das ligações que estão 

ocultas no mundo off-line.  

Com este contexto em expansão, muitas empresas se deram conta que é preciso inserir 

nas mídias sociais para participar deste ambiente e descobrir como co-criar algum valor para 

si. 

 
Num mundo quase que totalmente digital vemos que a sociedade mudou, o mercado 
mudou, o consumidor mudou. Portanto, o marketing também precisa mudar, levando 
em consideração esse novo cenário e as novas ferramentas e plataformas de ação que 
com ele se tornam disponíveis.[...] Estamos chegando a uma época na qual a 
interatividade e a experiência são os principais aspectos para o sucesso de estratégias 
de marketing. O digital é a plataforma que dá vazão plena à interatividade, mas não 
necessariamente à boa experiência. Conseguir propiciar uma boa experiência para o 
consumidor/usuário envolve estratégias de marketing que vão muito além da 
tecnologia em si e dependem de um conhecimento profundo do público-alvo. Além 
disso, a tecnologia não para, e a cada momento teremos novas possibilidades 
tecnológicas que afetam o ambiente de marketing e simultaneamente ampliam o 
arsenal de ferramentas estratégias. Desse modo, compreender esse cenário mutante 
complexo e conhecer as tecnologias disponíveis a cada momento constitui um 
diferencial competitivo valioso para as empresas (GABRIEL, 2013, on-line A). 
 

Segundo Gabriel (2010), com a presença digital é que se cria contato do público-alvo 

com a marca. Da mesma forma que uma empresa planeja suas estratégias no mundo físico 

deve fazer também no mundo on-line. A cada dia cresce o número de empresas que utilizam 

plataformas digitais para anunciar, e com a Converse não foi diferente, a empresa está 

presente digitalmente com site8, blog9, Facebook, Twitter10, Instagram11 e YouTube12, mas 

para este trabalho sua página no Facebook é que foi escolhido como objeto de estudo.  

A presença digital pode aparecer de várias formas, com as páginas da web, páginas em 

redes sociais digitais, banners, anúncios, entre outros, e esta presença digital que diz quantos 

contatos vai haver com o consumidor. Pode-se dizer que: 

 
A presença digital ocorre por meio de conteúdos digitais que representam algo. 
Assim, o site de uma empresa é um ponto de presença digital, assim como um 
banner de anúncio dessa empresa em um portal ou em um aplicativo de celular, ou, 
ainda em um display digital no metrô. Portanto para ter presença digital, é preciso 
ter conteúdo digital (GABRIEL, 2010, p. 249). 

  

                                                           
8 Disponível em: http://www.Converseallstar.com.br/. 
9 Disponível em: http://www.Converseallstar.com.br/blog/. 
10 Disponível em: https://twitter.com/conversando. 
11 Disponível em: http://instagram.com/Converse_br. 
12 Disponível em: http://www.youtube.com/user/Conversebr. 
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Segundo Costa (2010), “o termo presença digital, explorado na web 2.013, se define 

pela forma de relacionamento, contato e apresentação corporativa das empresas ou marcas na 

internet, diante dos seus públicos consumidores”. O autor afirma, “para que uma marca tenha 

presença digital é necessário que ela esteja onde o seu público está, estreitando o 

relacionamento, o contato e entregando mais do que o esperado por estes públicos”. 

Resumindo, o que faz a diferença na web 2.0 é o papel ativo dos usuários, pois são 

eles que compartilham informações, conversam, analisam, discutem, reclamam, inovam e 

investigam. Vale lembrar que segundo Torres (2009) a comunicação, o marketing e a 

publicidade on-line devem atingir pessoas, seus corações e suas mentes, e não seus 

computadores. Estamos tratando de pessoas, não números. Então a atividade dos usuários 

recebe o nome de Conteúdo Gerado pelo Usuário (CGU), este termo é usado quando uma 

instituição, empresa cria alguma ferramenta que possibilite o usuário a criar conteúdo. De 

acordo com a Internet Advertising Bureau (IAB), conteúdo gerado pelo usuário ou mídia 

gerada pelo consumidor refere-se a “qualquer material criado e disponibilizado na Internet por 

um não profissional de mídia” (IAB, 2008). 

Nesse contexto, as redes sociais digitais são grandes aliadas das empresas e funcionam 

como canais para desenvolvimento de estratégias de presença digital. Para isso, é importante 

conhecer e entender como funcionam, para quem se destinam, de que forma os usuários 

interagem através delas e como a marca pode ser trabalhada em cada uma. Estes usuários 

assumem características de prosumer14, ou seja, participam direta ou indiretamente dos 

processos de criação e redesenho no comportamento das marcas, em outras palavras, tornam-

se também influenciadores. 

Este consumidor não é mais passivo e receptor, ele passa a ser ativo e produtor de 

conteúdo e sendo assim não aceita somente o que a mídia impõe, quer que a mídia se formate 

a partir das necessidades de cada um.  

Segundo Las Casas (2010) as redes sociais digitais cresceram muito em pouco tempo e 

tem se tornado uma das formas de comunicação mais usadas e muitas vezes até mudando 

comportamentos e relacionamentos entre as pessoas. As redes sociais digitais sempre 

existiram, antigamente era em torno de uma fogueira, com a evolução da tecnologia esta 

                                                           
13Segundo A Folha On-line, “O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da WorldWide Web 
- tendência que reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços 
virtuais. A ideia é que o ambiente on-line se torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a 
organização de conteúdo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br 
/folha/informatica/ult124u20173.shtml> Acesso em: 23 maio 2013. 
14 Segundo Las Casas (2010) em tempos de web 2.0 o usuário quebra o paradigma de ser apenas o receptor da 
informação e passa a ser também o autor (emissor).  



13 

 

comunicação passou a ser por carta, telefone, computador, entre outros. 

Dessa forma as redes sociais digitais estão se aperfeiçoando devido a evolução da 

tecnologia de comunicação. Segundo Gabriel (2010) as redes sociais digitais são mantidas por 

pessoas, a relação deve ser entre elas e não de pessoa para computador ou tecnologia.  

Com o passar do tempo, a tecnologia modifica a forma como as pessoas se 

comunicam, agem e até mesmo o seu modo de vida. Tudo e todos estão conectados, até 

mesmo com as marcas que usam, marcas estas que estão acrescentando ao marketing 

tradicional e chegando então mais próximo dos consumidores que são influenciados pelas 

mesmas, muitas vezes pela emoção. 

 
Comportamento do consumidor envolve os pensamentos e os sentimentos que as 
pessoas experimentam e suas ações no processo de consumo. Inclui também todas as 
coisas no ambiente que influenciam esses pensamentos sentimentos e ações, tais 
como comentários alheios, propagandas, informações sobre preço, embalagens, 
aparência dos produtos e muitos outros (PETER; OLSON, 2010, p. 5). 
 

Pensando desta forma, e cientes de que as pessoas são bombardeadas por informações 

em tempo real, Gabriel (2013) diz que a relevância virou palavra de ordem e o que importa 

não é mais apenas conquistar audiência, e sim a atenção. Então, acredita-se que estudar as 

atividades que mais envolvem os consumidores da marca Converse, enquanto usuários da 

plataforma social Facebook, irá acrescentar de forma positiva ao campo da pesquisa, trazendo 

então novos conhecimentos para o meio acadêmico e para a sociedade.  

Desta forma foi definido como objetivo geral verificar quais as atividades que mais 

envolvem os consumidores da marca Converse, enquanto usuários da plataforma social 

Facebook. Para isto, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: descrever como os 

consumidores de All Star mencionam a marca no Facebook; analisar os posts dos internautas 

consumidores de All Star no Facebook considerando os perfis da Pirâmide do Engajamento15; 

comentar como as redes sociais digitais podem facilitar as relações entre a marca Converse e 

seu público alvo e descrever ações de engajamento feitas pelos usuários. 

Justifica-se a relevância deste projeto a partir da escolha de estudo da presença digital 

de marcas, área que apresenta grande crescimento no mundo. Além disso, este estudo é 

importante na área da comunicação, pois segundo Gabriel (2012) as pessoas estão cada vez 

mais conectadas, compartilhando suas informações pessoais e profissionais. A escolha pela 

Converse se deu por ser uma marca que está há mais de 100 anos no mercado e se faz 

presente em várias plataformas digitais, ampliando espaços de interação para estar mais 

                                                           
15 Atividades que mais envolvem os consumidores nas plataforma sociais. Charlene Li (2010). 
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próxima dos seus clientes. 

Verificou-se que a marca Converse em 11 de novembro de 2013 contava com 37 

milhões de fãs no Facebook (figura 03), contra 15 milhões da Nike e 15 milhões da Adidas, 

suas concorrentes mais próximas. A empresa é essencialmente jovem, foca em conteúdo 

relacionado à música, street art e hábitos urbanos - além de explorar a conexão emocional de 

seus fãs com os produtos (SOCIALBAKERS, 2013). 

 

  
Figura 03: Facebook da Converse 

Fonte: Disponível em: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 11 nov. 2013. 
 

Em depoimento para o site Mundo das Marcas16(2011), o gerente regional de vendas 

da Converse, Luciano Ferrari, afirma que “a marca tem um estilo underground, cult. É a que 

mais aparece em Hoolywood e sempre foi ligada a música, o que ajudou a perpetuar o estilo 

All Star”. 

A Converse é uma marca com grande visibilidade e por este motivo, vários 

acadêmicos a utilizam como objeto de estudo, como alunos de graduação da Feevale17 do 

curso de Publicidade e Propaganda que estudam “posicionamento da marca Converse: uma 

análise do Blog Conversation18;” e alunos do curso técnico em propaganda do Senac19 que 

                                                           
16 Disponível em: <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br /2006/06/Converse-all-star-always-classic.html>. 
Acesso em: 06.jun.2013. 
17Universidade brasileira, localizada no município de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul. 
18 Disponível em: < http://ged.feevale.br/bibvirtual/monografia/MonografiaArnoldoBenkenstein.pdf> Acesso 
em: 13.abr.3012. 
19 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
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estudam “All Star: Moda, mídia e consumo20” além de ferramentas on-line como estratégia de 

marketing: Converse All-Star Brasil21, além de outras instituições de ensino superior. 

Estes trabalhos dizem respeito ao que foi ou está sendo estudado por alunos de 

comunicação, neste trabalho em questão o diferencial é o conteúdo gerado pelos usuários de 

redes sociais digitais que seguem a marca Converse.  

 Entender como uma empresa de sucesso capta clientes e gera conteúdo, será 

importante e servirá para que outros órgãos ou pessoas possam se espelhar para próximas 

pesquisas.  

 Como base teórica foram utilizados trabalhos sobre redes sociais digitais, mundo 

digital e prosumers. Entre os autores destacam-se Martha Gabriel, que teoriza sobre a era 

digital, onde explica as ondas da Web, divididas em Web 1.0, 2.0 e 3.0. Também são 

consideradas as definições de Alvin Tofler quando se fala em prosumer, que para ele é o 

consumidor que também é produtor de informação. Outro autor que ajudou na construção do 

referencial teórico é Charlene Li, quando define a Pirâmide do Engajamento, propondo as 

atividades que mais envolvem os consumidores nas plataformas sociais. 

Com o intuito de apresentar todas essas questões o presente TFG foi organizado em 5 

capítulos. No primeiro capítulo apresenta-se a marca Converse com a introdução de assuntos 

importantes para o desenvolvimento do trabalho. No segundo capítulo apresenta-se o cenário 

na qual o objeto de estudo está inserido, ou seja, a internet. No terceiro capítulo é apresentada 

a metodologia usada para o desenvolvimento da pesquisa. No quarto capítulo é apresentado o 

Facebook da Converse e por fim estão as considerações finais da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Disponível em: http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ic/article/viewFile/14/50. Acesso em: 13.abr.2013. 
21 Disponível em: < http://www.uff.br/pae/index.php/pca/article/view/184>. Acesso em 13.abr.2013. 
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2 EVOLUÇÕES DO CENÁRIO 

 

2.1 A TECNOLOGIA AMPLIANDO A COMUNICAÇÃO  

 

2.1.1 Mudanças na comunicação 

 

Quando se fala em evolução não é apenas em relação à humanidade, a comunicação 

também evolui e essa evolução é chamada de ondas ou etapas. Garry apud Angeloni (2010) 

diz que estão definidas em: oral; do alfabeto; do manuscrito; da tipografia; da eletrônica.  

Segundo Angeloni (2010) na onda oral o único meio de transmissão era a voz humana, 

das informações e do conhecimento. A comunicação oral possuía algumas características 

principais, a transmissão de mensagem era feita por narrativa simbólica, muitas informações 

não eram registradas, aí então com o tempo perderam-se, a comunicação era feita entre grupos 

pequenos, as informações eram excessivas e com isso não havia mal entendidos e as pessoas 

envolvidas na comunicação tinham que possuir boa memória para que nada se perdesse no 

caminho. 

Do alfabeto e manuscrito são duas ondas que minimizaram alguns problemas 

considerados comuns na onda oral, como restrições da fala. Entre as principais características 

da comunicação baseada na onda do alfabeto e onda do manuscrito está a escrita, que 

combina os signos ao mundo sonoro, a intensificação da função visual, o ser humano 

consegue comunicar ideias a partir do alfabeto e signos, o que é registrado pode ser 

futuramente usado para o conhecimento, a partir daí a história não se baseia mais na 

imaginação (ANGELONI, 2010). 

Pode-se considerar que a onda da tipografia foi o início da revolução da comunicação, 

pois antigamente tudo era em manuscrito e com a imprensa a busca por informações se tornou 

mais fácil já que suas características são a preservação do conhecimento e o início da 

impressão, em que cada pessoa poderia ter suas próprias conclusões do que era lido 

(ANGELONI, 2010). 

Na onda eletrônica foi onde se deu o surgimento dos computadores, sendo que no 

início apenas alguns lugares possuíam o equipamento, já que o custo era alto e poucos sabiam 

de que formar usar. Os primeiros computadores eram chamados de mainframe22 que 

                                                           
22 Computadores de grande porte. 
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evoluíram até atuais notebooks, smartphones e tablets. O conceito de rede surgiu nesta onda e 

nela iniciou-se a convergência de tecnologias da informática, televisão e telecomunicação. 

Segundo Angeloni (2010) as principais características da onda eletrônica são os computadores 

pessoais, a diminuição da distância e tempo da comunicação entre pessoas, comunicação em 

tempo real e o aumento de dados, informações e conhecimento.  

As ondas são um exemplo das mudanças da sociedade, mas não quer dizer que para 

começar uma onda a anterior acabou e sim uma onda auxilia a outra de maneira que todas 

juntas melhoraram a comunicação, contudo hoje estamos em tempos que a sociedade está 

cada vez mais conectada por meio da internet.  

 Já Alvin Toffler (1980) divide a história da civilização em três ondas de transformação 

que são: revolução agrícola, revolução industrial e revolução da informação. A primeira onda 

se deu com o surgimento da agricultura, na qual foi um fator importante para o 

desenvolvimento social humano. Estima-se que esta onda teve início por volta de 800 a.C e 

seguiu por vários anos. Já a segunda onda teve início no século XX, na qual surgiu o setor 

industrial. Este período se caracterizou pelos processos produtivos a partir das novas 

tecnologias, formando então uma sociedade industrial.  

 E a terceira onda, para Toffler (1980) representa um mundo de informação e 

conhecimento. Ela começou nos anos 1950, nesta época o computador passou a ser usado 

para trabalho, a televisão se tornou universal e a tecnologia impactou muito a sociedade. As 

novas tecnologias deram um grande salto na terceira onda, as pessoas tiveram que se adaptar a 

estas mudanças, que no caso do computador foi um aliado, pois o trabalho poderia ser feito de 

casa possibilitando que o tempo fosse melhor dividido pelas pessoas.  

 

 

2.1.2 Mudanças na Web 

 

Segundo Las Casas (2010) desde 1969 se pensava em um projeto para interligar 

diversos computadores na mesma rede. A internet vem sofrendo muitas transformações e 

pode ser considerada uma das maiores inovações na sociedade. Com isso, ela vem impactando 

de forma positiva as empresas, ajudando com que as mesmas criem possibilidades de atuação 

on-line.  

Em 1964 Marshall McLuhan apresentou o que chamou de aldeia global, que nada mais 

era que o progresso da tecnologia com o intuito de aproximar pessoas, aumentar as 
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propagações e compartilhamentos de informações pelos novos meios de comunicação. Esses 

avanços que McLuhan estava propondo marcaram o desenvolvimento do que mudou culturas 

e gerou novos padrões de comportamento, a internet. 

 
Independente de toda questão de valores, o que temos de aprender hoje é que nossa 
tecnologia elétrica tem consequências para nossas percepções e hábitos de ação mais 
comuns e que tais consequências estão recriando rapidamente em nós os processos 
mentais dos homens mais primitivos. (...) Vivemos num único espaço compacto e 
restrito em que ressoam os tambores da tribo (MCLUHAN, 1972: p. 57; 58). 
 

Com a internet houve mudanças, a forma como era feito o relacionamento entre a 

empresa e os clientes, parceiros e fornecedores. Segundo Stern (2001), umas das principais 

vantagens de estar na internet são: valorização da imagem institucional da empresa, 

aperfeiçoamento do serviço prestado aos clientes, aumento da visibilidade das marcas e 

respectivos produtos/serviços, abertura a novos mercados, oportunidade de efetuar transações 

on-line e diminuição dos custos com comunicação. 

A internet trouxe mudanças para a sociedade, delineou uma nova cultura chamada 

cibercultura. A cada dia novos formatos são criados e com isso as empresas estão passando do 

off-line para o on-line. Nesta ambiência, a comunicação digital institui uma nova forma de 

comunicação e afeta o conjunto das relações sociais em todos os níveis, seja na comunicação 

das relações pessoais, interpessoais, no trabalho, nas instituições ou na indústria. 

Segundo Terra (2011), a evolução da internet contribuiu para a criação de novas 

formas de comunidades: primeiramente, o trabalho de criação e de edição de conteúdo escrito 

foi bastante facilitado pelos blogs. Depois, os sites de compartilhamento permitem que 

usuários comentem imagens e vídeos entre si. As ferramentas de mídia social, foram 

incorporando tais funcionalidades e permitindo o compartilhamento de conteúdo com as suas 

redes de contato, Torres (2011) completa que com os mundos virtuais, tornou-se possível 

interagir com outros via interfaces gráficas mais avançadas e interativas, possibilitadas pela 

conexão via internet. 

Segundo Lévy (1999), a internet é um espaço de prática da comunicação interativa, 

recíproca, comunitária e intercomunitária, horizonte de mundo virtual vivo, heterogêneo e 

intotalizável, no qual cada ser humano pode participar e contribuir.  

Com as mudanças que aconteceram com a internet foram criadas classificações para 

que se entenda melhor as ondas, que são divididas em três classificações: web 1.0, web 2.0 e 

web 3.0. Estes termos não foram criados em relação a tecnologias, mas sim a forma de como 

os usuários se comportam on-line.  

Segundo Gabriel (2010) a web 1.0 é estática, não há interação entre os usuários. As 
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pessoas apenas navegavam pela internet e consomem informações, mas em nenhum momento 

se relacionam com outros usuários. A web 2.0 é a da participação, aos poucos se inicia uma 

interação entre os usuários que é feita pelos blogs, vídeos, fotos, redes sociais digitais. 

Segundo Strauss e Frost (2012) as propriedades exclusivas e os pontos fortes da tecnologia da 

internet promoveram um avanço da primeira para a segunda geração (Web 2.0). Porém, a 

tecnologia apenas abre portas para novas oportunidades, a área do marketing cria novos 

produtos, como a conexão entre pessoas, chamadas também de mídias sociais. 

 
A web 2.0 trouxe a exponencialização das possibilidades de produção, publicação e 
compartilhamento. Com ela, os usuários passaram a ser parte integrante da internet, 
e o modelo comunicacional migrou do então um-todos para o novo todos-todos, 
permitindo a participação de todos. É a época da liberação do polo emissor 
(LEMOS, 2004). 

 
Este novo modelo comunicacional apresenta-se principalmente nas mídias sociais, que 

são páginas que constroem relacionamentos e inicialmente foram criadas por usuários da 

internet, os websites de mídias sociais estão em crescimento e atraindo cada vez mais novos 

usuários e com essa tecnologia cada vez mais há oportunidades e desafios para os 

profissionais de marketing se manterem atualizados. 

Já a web 3.0 que pode ser chamada de web semântica, além da informação do contexto 

e as ligações, esta web é a que em cada dia são acrescentadas coisas novas, são trocadas 

informações a todo o momento e com qualquer pessoa do mundo.  A Web 3.0 é uma visão do 

futuro, segundo Strauss e Frost (2012) ela promoverá uma grande diferença para os usuários 

da internet em 2020. Especialistas no assunto deram sua opinião de como será a Web 3.0 para 

o livro E-marketing (2012), a seguir estão elas. 

 

Pew Internet & American Life Project – Disponível em: http://www.pewinternet.org 

“Em 2020, o aparelho móvel será a principal ferramenta de conexão à internet, e as 
interfaces de reconhecimento de voz e toque do usuário serão mais predominantes. A 
transferência das pessoas e das organizações vai ser intensificada, embora não 
necessariamente promova mais integridade pessoal, tolerância social ou indulgência. As 
divisões entre tempo pessoal e tempo profissional e entre realidade física e virtual serão 
posteriormente neutralizadas para o indivíduo que estiver conectado.” 
Tim Berners-Lee - Físico britânico, cientista da computação e professor do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts 

“As pessoas continuam perguntando o que é a web 3.0. Acredito que talvez seja 
quando você tem uma sobreposição de gráficos vetorial escalável (ou seja, imagens contendo 
hiperlinks) – tudo ondulado, entrelaçado e com aparência indistinta – na web 2.0 e acesso à 
web semântica integrada em um imenso espaço de dados, você terá acesso a um recurso de 
dados inacreditável.” 
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Eric Schmidt - Presidente do Google. 

“Minha previsão é de que a web 3.0 será vista como aplicativos atuando em conjunto. 
Existe uma série de características: os aplicativos são relativamente pequenos, os dados estão 
em nuvem, os aplicativos pode serem executados em qualquer aparelho, PC ou telefone 
móvel, os aplicativos são extremamente rápidos e customizáveis. Além disso, os aplicativos 
são distribuídos em forma virtual: literalmente pelas redes sociais digitais, por e-mail. Você 
não vai à loja comprá-los... É um modelo de aplicativo bastante diferente do que já foi visto.” 
 

 

Segundo Gabriel (2010), nos processos de transformações, na web 3.0 podemos 

destacar que os protagonistas são as redes sociais digitais on-line, a busca, a mobilidade, a 

geolocalização e o tempo real. 

 
A internet funciona, nos dias de hoje, como uma vitrine virtual de exposição 
institucional. Em face disso é quase impossível não encontrarmos as grandes 
corporações na web. (...) As relações públicas por seu caráter estratégico ajudam a 
organização a construir relacionamentos de confiança e compreensão em longo 
prazo com seus públicos. (...) A internet permite que indivíduos, grupos, empresas, 
escolas, universidades, organizações em geral se comuniquem através de uma rede 
enorme, estável, relativamente barata e acessível a muitas pessoas por meio de 
computadores (TERRA, 2010, p. 02). 

 
Um dos problemas para as empresas é a forma como as tecnologias estão evoluindo 

rapidamente. Quando se identifica o público alvo, a relação se torna mais forte e confiável, 

levando então a uma ligação mais direta com o mesmo. 

A tecnologia é uma forma importante para o marketing e é fundamental o 

entendimento dos profissionais deste ramo para que suas práticas sejam efetivamente 

eficientes. A tecnologia tem agregado muito à comunicação digital para que uma marca esteja 

on-line e mais perto de seus consumidores. 

 

 

2.2 A COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 

Hoje a marca pode estar on-line ou em ambiente digital, quando se está on-line a 

marca e sua página está na internet e pode ser acessada a qualquer momento em tempo real. Já 

o ambiente digital é onde são feitas ações de comunicação em que a empresa pode se utilizar 

da internet e mobile para divulgar e comercializar seus produtos. Neste trabalho usa-se o 

ambiente digital, pois o objeto principal é estudar o Facebook da marca Converse. 

Um dos maiores motivos do crescimento da internet atual é o desenvolvimento das 

redes sociais digitais. Atualmente essas redes têm influenciado nas organizações, que tem 
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aderido ao mundo virtual para haver um maior relacionamento com seu público.  

Segundo o site Olhar digital23 o total de pessoas com acesso à internet no Brasil no 

primeiro trimestre do ano chegou a 102,3 milhões, segundo o IBOPE Media, um marco 

inédito. O crescimento foi de 9% sobre os 94,2 milhões registrados pelo no terceiro trimestre 

de 2012 esse número considera pessoas de 16 anos ou mais de idade com acesso em qualquer 

ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses e outros locais), além de crianças e 

adolescentes (de 2 a 15 anos de idade) que têm acesso em casa. “É a massificação do acesso e 

o processo de democratização da informação, cultura e educação24”, resume Janette 

Shigenawa, diretora do IBOPE Nielsen On-line. 

Segundo Las Casas (2010) as redes de relacionamento fazem parte das redes e mídia 

sociais da internet, por meio das quais as empresas se relacionam com os consumidores atuais 

e potenciais, em adição ao uso das mídias tradicionais. É crescente a presença das empresas 

na internet e para que esta presença seja eficaz elas precisam saber claramente o seu público 

para que as informações postadas não sejam mal interpretadas.  

As redes de relacionamento modificam o comportamento dos consumidores, uma vez 

que dividem um mesmo espaço com outras marcas, os consumidores não querem apenas ser 

informados por algo, mas sim fazer parte daquela marca. Levando em consideração que quando 

clientes se sentem “parte” da marca, ajudam a mesma a disseminar seu nome.  

 
A gestão de relacionamentos (...) torna-se, cada vez mais, uma exigência colocada às 
organizações pelas características da sociedade organizada em rede e pelos múltiplos 
papéis desempenhados pelos atores sociais. (...) é um componente estratégico, uma 
vez que enfatiza oportunidades de interação e diálogo da organização com os atores 
sociais, planejadas e conduzidas de forma sistematizada e monitorada. (OLIVEIRA; 
PAULA, 2008, p. 47) 

 
Com isso é importante que as empresas conheçam seu público, pois são essas pessoas 

que vão definir o caminho que ela deve seguir, sejam valorizando seus novos produtos e 

serviços, todos de acordo com os desejos e necessidades do público. 

A internet muda as formas como as pessoas se relacionam, como se portam e, hoje, é 

também a grande responsável por uma mudança de comportamento. Levando em 

consideração que a comunicação digital tem como principal foco a interação entre seus 

usuários, todos conectados em uma só rede, a internet, impulsionando a interação e 

interatividade entre os mesmos fica claro que este crescimento acelerado exige ainda mais 

                                                           
23 Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/mais-da-metade-dos-brasileiros-tem-acesso-a-internet,-
diz-ibope/35796>. Acesso em: 09 de out de 2013. 
24 Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/mais-da-metade-dos-brasileiros-tem-acesso-a-internet,-
diz-ibope/35796>. Acesso em: 30. out. 2013. 
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planejamento na comunicação digital. 

No entanto, estas modificações também são provenientes do próprio consumidor, que 

está aprendendo a lidar mais com a internet, com o e-commerce e com as mídias sociais. As 

tecnologias de comunicação permitem cada vez mais escolhas, e mais possibilidades de 

interação, que segundo Primo (2007) buscam discutir o potencial dialógico nos meios 

tradicionais. Interação é qualquer forma que permite ao usuário algum nível de participação e 

está diretamente ligada às relações humanas. 

 Da mesma forma, para Jenkins (2009) a interação diz respeito justamente às 

capacidades de comunicação e consequentemente às relações feitas por meio da apresentação 

e representação de ideias entre as pessoas.  

 Spyer apud Primo (2009) defende que interação é um conceito-chave da comunicação 

mediada por computador.  

 
[...] a convergência precisa da interação das pessoas, realizada através das mídias. 
Esta interação, por sua vez, depende do interesse criado pelos objetos que participam 
desta cultura, que pode ser iniciado através dos elementos estéticos destes. Em todos 
os estágios de comunicação desenvolvidos até a convergência, a interação, nos seus 
diversos níveis, mostra-se fundamental para a formação desta cultura em emergência 
(FACCION, 2010. p. 1). 
 

 A interatividade nos anos 1980 foi uma revolução que inovou a informática, televisão, 

cinema, teatro, brinquedos eletrônicos, publicidade. Aquilo que leva a definição de 

interatividade é o que permite que no seu funcionamento haja ações e trocas pelo usuário. 

Segundo Silva25 (2000) a interatividade permite ultrapassar a condição de espectador passivo 

para a condição de sujeito operativo.  

 
A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas para 
responder ao feedback do consumidor. Pode-se imaginar os diferentes graus de 
interatividade possibilitado por diferentes tecnologias de comunicação, desde a 
televisão, que nos permite mudar de canal, até videogames, que podem permitir aos 
usuários interferir no universo representado (JENKINS, 2009, p 182). 

 
 Segundo Tavares (2002) a noção de interatividade está relacionada ao entendimento 

da cultura da convergência, que pressupõe a compreensão da convergência para além do 

âmbito tecnológico, ou seja, atualizada por meio dos processos de interação possibilitados e 

encorajados na comunicação.  

Para Gomes (2013) “os usuários possuem necessidade de interatividade, de 

descontração [...] a busca por interatividade entre os usuários é o quesito de maior importância 

nas redes sociais digitais – pessoas querem saber de pessoas também”. Sendo assim, 

                                                           
25 Disponível em: http://www.senac.br/BTS/272/boltec272e.htm. Acesso em: 05. maio. 2013. 
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a internet tem se tornado uma ferramenta para o uso e troca de informações, sejam elas 

relevantes ou não. Atualmente com o crescimento das mídias e redes sociais digitais na 

internet, usuários de todo o mundo tem participado da revolução26 dessas mídias e 

acompanhado seu desenvolvimento, até mesmo aderido a elas. 

Com a chegada da internet muitas coisas mudaram, uma das mudanças é a 

possibilidade de expressão e socialização através das ferramentas de comunicação mediada 

pelo computador (CMC). Essas ferramentas criaram possibilidade dentro da rede como 

interação, comunicação e que cada indivíduo crie uma identidade e com isso deixe sinais para 

que seja reconhecido por outros atores, dentro de suas redes sociais digitais.  

As redes sociais digitais por um lado conectam pessoas em função de um interesse em 

comum, já as mídias sociais são associadas a conteúdo gerados e compartilhados pelas 

pessoas nas redes sociais digitais. Então, tanto redes sociais digitais quanto mídias sociais, em 

sua essência, não tem nada a ver com tecnologia, mas sim com as pessoas e as interações 

humanas segundo Gabriel (2010). Já as plataformas para Torres (2009) são um local onde se 

pode escrever, comentar, publicar e gerenciar conteúdo 

 

 

2.2.1 Facebook 

 

Segundo Recuero (2009), uma rede social é composta por dois elementos: os atores e 

conexões. Os atores são pessoas, instituições ou grupos. São eles o primeiro elementos da 

rede social, pessoas inseridas na rede. Quando fala-se em redes sociais digitais na internet, os 

atores são um pouco diferentes do convencional, pois são usadas representações dos mesmos, 

ou construções identitárias do ciberespaço. Um ator pode ser representado por um Weblog, 

perfil no Twitter. 

Deve-se prestar atenção quando se fala em atores sociais, não está correta esta 

pronuncia, sendo que a correta é representação dos atores sociais. Pois é espaço para que haja 

interação, lugar de fala para que cada autor construa sua forma de expressão, sua 

personalidade ou individualidade.  

O processo de criação de identidade é permanente, pois são presenças do eu no 

ciberespaço, onde acontecem mudanças constantes. Sibilia (2003) chama a necessidade de 

exposição pessoal de “imperativo da visibilidade”, pois para estar inserido no ciberespaço é 

                                                           
26 Segundo o dicionário Die Houaiss revolução: grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, 
ela de modo progressivo, contínuo, seja de maneira repetitiva. 
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preciso ser visto pela sociedade em rede. Então é preciso captar como são criados os espaços 

em rede para que se compreendam as conexões feitas.  

O segundo elemento são as conexões que basicamente são os laços criados dentro das 

redes, por meio de interações sociais entre os atores. Mais uma vez, essas interações são 

percebidas com os rastros deixados nas redes que altera as estruturas desses grupos. Esses 

rastros são comentários feitos em weblog, pois ficam ali, todos tem acesso e só é excluído 

quando o weblog sai do ar.  

Esse é o foco da interação no ciberespaço, a interação é feita, são deixados rastros que 

permanecem o tempo que for à rede, permitindo que o pesquisador tenha acesso e com isso 

aconteça trocas mesmo que distantes.  

As redes sociais digitais estão presentes por todo o mundo e tiverem grande 

crescimento nos últimos tempos. Elas são constituídas por pessoas, organizações ou qualquer 

outro grupo de relacionamento que possuam ligações sociais como amizade, trabalho ou 

apenas troca de informações. Para Castells (2009) os motivos que levam os usuários da 

internet, a ingressarem em redes sociais digitais on-line baseiam-se em interesses e valores em 

comum. 

Segundo Las Casas (2010) rede social é troca, é informação. Com a internet 

aconteceram várias oportunidades para maior socialização entre os indivíduos e com isso cada 

um conforme o uso deixa seu rastro na rede, facilitando o reconhecimento de suas conexões e 

interesses. Ou seja, as redes sociais digitais representam de forma virtual o que é existente no 

mundo real ou off-line. De acordo com Recuero (2009): 

 
O estudo das redes sociais digitais na internet foca o problema de como as estruturas 
sociais surgem, de que tipos são como são compostas através da comunicação 
mediada pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar 
fluxos de informação e trocas sociais que impactam essas estruturas (RECUERO, 
2009, p. 24). 

 

Muito se falava em interação, relação e laços sociais, mas o que isso tudo quer dizer. 

A interação é o ponto de partida das relações e dos laços sociais. Segundo Parsons e Shill 

(1975) a interação compreende sempre o alter e o ego como elementos fundamentais, onde 

um constitui-se em elemento de orientação para o outro. Ou seja, a reação de um depende do 

outro, pode ser em meio a uma conversa onde um fala e o outro apresenta reação sobre aquilo 

que está sendo falado. A interação nada mais é que um reflexo entre pares.  

A interação no ciberespaço apresenta particularidades como o fato de os atores não 

precisarem se conhecer pessoalmente, não necessita haver linguagem oral, tudo é construído 
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pela mediação do computador. O segundo fator é que há inúmeras ferramentas para interação 

e com isso ela não termina quando o ator está desconectado do ciberespaço, a interação 

acontece em qualquer o momento.  

A relação é a unidade básica de análise em uma rede social, porém as relações 

envolvem grandes interações. Um exemplo é quando alguém solicita suporte, existem três 

ações envolvidas: a de solicitar, receber e dar suporte. Essas ações podem ser várias 

interações ou apenas uma, mas que constitui uma relação social. O conteúdo não possui 

influência sob a relação social, o conteúdo apenas define o tipo de relação entre os pares. 

Este conteúdo por muitas vezes é levado até as redes sociais digitais, é comum 

confundir os termos redes sociais digitais com mídias sociais, as redes sociais digitais 

surgiram em meados do século XXI e tem como principal foco a interação entre pessoas 

conectadas, segundo Freitas (2011), as redes sociais digitais são formas de representações de 

relacionamentos efetivos ou profissionais em busca de comunicação, que na internet são 

mediadas pelo computador, tornando-se impessoais, já as mídias sociais são diretamente 

associadas com conteúdos gerados e compartilhados pelas pessoas. 

 As organizações notaram que o crescimento das redes sociais digitais estava cada vez 

maior e com isso viram uma oportunidade de estarem mais próximos do consumidor, criando 

então sites próprios e redes sociais digitais próprias, mas vale lembrar, segundo o site 

Administradores27, “O importante em uma campanha em mídias sociais não é responder 

perguntas, o importante é ser honesto, não usar truques e não chegar com respostas prontas. É 

disso que se trata o novo mundo do consumidor”. 

 As mensagens nas redes possuem um grande poder de propagação entre os membros, 

estando com eles o controle de como essas informações são postadas bem como seu fluxo. 

Entre todas as redes sociais digitais as que mais possuem expressividade são o Facebook, 

MySpace e Twitter, segundo Las Casas (2010) o Brasil é o país que mais possui usuários 

conectados. 

 Portanto, hoje o marketing nas redes sociais digitais é uma necessidade, mas cabe às 

empresas prestarem atenção nas constantes mudanças que acontecem nelas, os conteúdos que 

serão gerados é de total responsabilidade das marcas e aos consumidores a construção, pois as 

redes sociais digitais tem objetivo principal de promover a interação entre ambos e não apenas 

                                                           
27 Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/por-que-ninguem-entende-de-midias-
sociais-como-o-mcdonalds-
canada/73624/?fb_action_ids=3605434030953&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_o
bject_map=%7B%223605434030953%22%3A237520569737928%7D&action_type_map=%7B%22360543403
0953%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D>. Acesso em: 16. out. 2013. 
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as marcas idealizarem informação e ficar paradas na rede. Segundo site eMarketer28, o 

mercado publicitário brasileiro dobrou seu faturamento em mídia on-line, saltando de 1 bilhão 

para 2 bilhões. 

Segundo Telles (2011) a maioria das grandes redes sociais digitais, como Orkut ou 

Facebook, reúnem milhões de membros e uma quantidade crescente de funções que permitem 

as pessoas interagirem. Cada rede possui seu formato de interação, com isso cada indivíduo se 

adapta e recria conteúdo conforme seus interesses. 

O Facebook, rede social que foi criada por Mark Zuckerberg29 em 2003 na 

Universidade de Harvard30 quando o mesmo invadiu o banco de imagens da universidade e 

criou uma rede chamada Facemash, que era um site onde ele vendia fotos para colegas usarem 

nas identidades, no primeiro dia o site teve 450 visitas e 22 mil cliques em fotos31, com esta 

grande visibilidade Mark se juntou com mais dois colegas e criaram o Facebook. 

Para Telles (2011) primeiramente o Facebook foi criado apenas para a interação entre 

os alunos da Universidade de Harvard, que obteve em 24 horas no ar 12.500 inscritos e nos 

dois primeiros meses mais de 25 mil universidade ao redor de Harvard, entre alguns países 

como México, Canadá, Irlanda, Reino Unido e Israel.  

Telles (2011) afirma que o Facebook é a maior rede social do mundo e vem crescendo 

cada vez mais, no seu início era voltada para o público das classes A e B, mas com a tradução 

para várias línguas a rede passou a ter um grande ingresso das classes C, D e E. 

O Facebook é um ambiente onde amigos, familiares e colegas de trabalho se conectam 

para interação e atualmente esta rede tem sido usada também por empresas para se destacar no 

mercado. 

 
O Facebook funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil, é possível 
acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.). O sistema é muitas 
vezes percebido como mais privado que outros sites de redes sociais digitais, pois 
apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem ver os perfis uns dos outros. 
(RECUERO, 2009, p. 172) 
 

 A rede em questão basicamente possui as seguintes opções: informações, status, 

amigos, fotos, notas e grupos. Segundo Telles (2011), o Facebook potencializa as bases de 

marketing como: criar um perfil, criar uma página para sua marca/produto/serviço, promover 

eventos, a marca pode criar ou patrocinar eventos de marketing, enviar mensagens, criar 
                                                           
28 Disponível em: <http://www.emarketer.com/>. 
29 Mark Elliot Zuckerberg é um programador, empresário norte-americano, que ficou conhecido mundialmente 
por ser um dos fundadores do Facebook, a maior rede social do mundo. 
30 A Universidade de Harvard é uma instituição privada, uma das mais prestigiadas do mundo e se encontra na 
cidade de Cambridge, Massachusetts. 
31 Informação retirada do livro. A revolução das mídias sociais, de André Telles (2011). 



27 

 

interação direta com o consumidor enviando mensagens e/ou respondendo a dúvidas, elogios 

e reclamações, realizar pesquisas, criar publicidade e com isso receber um feedback dos 

consumidores, participar e criar grupos pertinentes, unir mais a marca com seu público alvo, 

atribuir a uma agência digital, possuir alguma agência ou pessoa responsável por criação de 

conteúdo on-line, criar uma estratégia de marketing, criar uma estratégia que envolva o 

público alvo à marca; e promover a sua página: promover dentro e fora do Facebook, com 

links de direcionamento para o site, blog ou outras plataformas da marca. 

O Facebook é uma rede social que qualquer pessoa pode ter acesso, pois é gratuita e 

proporciona aos seus usuários informação, entretenimento e interação com os amigos. 

 

 

2.2.2 Comportamento do Consumidor  

 

Segundo Pedro Cabral32, Presidente do Conselho do IAB – Interactive Advertising 

Bureau do Brasil, o consumidor mudou completamente seu comportamento, antigamente era 

um consumidor passivo em que as coisas iam até ele, elas eram ofertadas, então se dava o 

passo em direção a elas. Agora é como se você aproximasse a mensagem da marca, o 

conhecimento da marca, no instante da transação, tudo depende do comportamento que o 

consumidor terá em relação à marca. 

O comportamento do consumidor tem como objetivo principal compreender de que 

forma os consumidores tomam decisões, investem seu dinheiro e tempo. Além destes fatores 

outros também são levados em consideração para a tomada de decisão como percepção, 

personalidade, influências, cultura, comunicação. 

No comportamento do indivíduo o consumo feito por ele tem papel significativo, pois 

cada aquisição de um determinado produto o leva a certo estilo de vida. Hoje o mercado 

publicitário oferece o que pode vir a ser o sonho de consumo de cada um, mas cabe a esse 

sonho ser coerente com a realidade de cada indivíduo. Por isso que a publicidade deve falar a 

língua do público alvo. 

Para que o produto provoque algo em uma pessoa são usadas informações como: 

prestígio social, status, modo de vestir e pensar. Com essas informações bem claras e 

objetivas cabe à publicidade criar mensagens que despertem o desejo, motive a compra de 

produtos, usando uma argumentação positiva sobre a concretização de um sonho. Segundo 

                                                           
32 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=yz0b6oZFP-g. Acesso em: 23.mai.2013. 
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Lipovetsky (2008): 

 
Até então, o apelo publicitário permanência sujeito às conotações do marketing, era 
preciso curvar-se à racionalidade argumentativa, justificar as promessas de base (...). 
Hoje, a publicidade criativa solta-se, dá prioridade a um imaginário quase puro, a 
sedução está livre para expandir-se por si mesma, exibe-se em hiperespetáculo, 
magia dos artifícios, palco indiferente ao princípio da realidade e à lógica da 
verossimilhança. A sedução funciona cada vez menos pela solicitude, pela atenção 
calorosa, pela gratificação, e cada vez mais pelo lúdico, pela teatralidade 
hollywoodiana (...). A sedução provém da suspensão do real e do racional, da 
retirada da seriedade da vida, do festival dos artifícios (LYPOVETSKY, 2008, 
p.188). 
 

A publicidade procura trabalhar com o sentimento, desejo, o ego dos consumidores 

usando o imaginário mesmo que cada vez mais as pessoas importem-se com que o layout seja 

atraente. A valorização do trabalho exalta o produto e marca, mexendo com algo divertido e 

não com aquilo que vá trazer preocupação ao consumidor.  

Para compras on-line os consumidores ainda possuem muitas barreiras como criar 

confiança em lojas on-line, os mesmos procuram por confiança, informação, certeza de 

qualidade, pois não podem ver ou tocar no produto antes da compra, mas uma vez que 

superadas as expectativas os consumidores tendem a repetir o ato da compra. 

Lindenberg (2008) desenvolveu um mapa de identidade33 digital a fim de dar conta do 

comportamento do internauta em relação às ferramentas disponíveis na internet, como redes 

sociais digitais, site de compra, sites de relacionamento, sites de download.  

 

                                                           
33 Não  é objetivo deste trabalho entrar na discussão do conceito de identidade. 
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Figura 04: Mapa de identidade digital 

Fonte: Lindenberg apud Terra (2010, p.51) 
 

Este mapa tem como centro o usuário, este usuário se manifesta de diversas formas no 

ambiente on-line. “Expressão”, é o que o usuário diz, normalmente esta ação é feita em blogs, 

“publicação” o que é compartilhado, podendo ser imagens, vídeos e sites, “opinião” é o que 

cada usuário gosta e frequentemente posta em bookmarking34. “Pessoal” é onde o usuário se 

encontra, por exemplo em e-mail, messenger35, “compras” é tudo aquilo que o usuário compra 

em sites de comércio, “popularidade” são as pessoas que o usuário conhece em redes de 

relacionamento.  

“Profissional” é relacionado ao local onde o usuário pode ou trabalhar como sites de 

vagas profissionais, “conhecimento” é relacionado a tudo que o usuário sabe, tem 

conhecimento, normalmente oferecido em sites de crowdsoucing36. “Hobby” é o que cada 

usuário gosta, ou seja, suas preferências, pode ser gosto musical e por fim “reputação” que é o 

que os outros usuários falam de mim. Este mapa está diretamente ligado as ações que são 

desempenhadas pelos internautas.  

Segundo pesquisa realizada por Rohn e Milne (1998) um dos maiores medos dos 

                                                           
34

 É um sistema (também conhecido como favoritos ou marcadores) on-line de livre acesso, que tem por 
finalidade disponibilizar seus favoritos na internet para o seu fácil acesso e para compartilhar com os usuários da 
Internet. 
35 É um mensageiro instantâneo que permite comunicação em tempo real com outros contatos que utilizem 
serviços de mensagens instantâneas. 
36 É um modelo de produção que utiliza a inteligência e os conhecimentos coletivos e voluntários, geralmente 
espalhados pela Internet para resolver problemas, criar conteúdo e soluções ou desenvolver novas tecnologias, 
assim como também para gerar fluxo de informação. 
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consumidores é como serão usadas as informações pessoais de quem faz a compra.  Por outro 

lado as pessoas procuram as lojas on-line, pois possuem benefícios como: economia de 

tempo, não há deslocamento, comprar a qualquer hora do dia, comparações de produtos e 

valores. Contudo, as empresas devem dar mais atenção para as ações no meio on-line, pois é 

uma atividade que se tornou comum qualquer pessoa ou empresa. E esses consumidores não 

são mais passivos, eles passam a ser ativos, pois criam seu próprio conteúdo e informações 

sobre o produto em questão. 

 

 

2.3 CONTEÚDO GERADO PELO USUÁRIO - Prosumer 

 

Hoje o usuário utiliza a internet para disseminar suas produções sobre os assuntos 

mais falados no momento, divulgar ações e buscar informações para formar seu ponto de vista 

sobre algum tema. Além do aumento da facilidade para acessar informações em tempo real e 

mais completas o acesso está se tornando mais atual e tecnológico.  

Celulares, câmeras fotográficas digitais, aparelho de mp3 e notebooks são produtos 

que propiciam a produção de conteúdo, ou seja, qualquer pessoa pode fotografar e divulgar 

via Facebook, Instagram, Twitter e outras ferramentas midiáticas. A explosão desse 

fenômeno, segundo Vacas (2010, p. 48) denomina-se como Conteúdo Gerado pelo usuário ou 

CGU e diz que estes conteúdos não podem ser classificados com critérios tradicionais dos 

meios (séries, filmes, jornais, etc) pois essa nova denominação se diferencia de um trabalho 

criativo e profissional por traz das criações.  

 
Todos podemos criar um conteúdo, o que não implica necessariamente que ele seja 
publicado em algum lugar. Porém, um conteúdo produzido por um usuário passa a 
ser realmente UCG, quando os demais podem acessá-lo (publicamente), o que em 
teoria implica em uma vontade explícita de seu criador. (VACAS, 2010, p. 48) 

 
O prosumer foi um conceito introduzido por Toffler (1980) no seu livro The third 

wave37 que nada mais é que o consumidor que também é produtor de informação, não só 

recebe como também as cria, pois desconfia de tudo que é citado na mídia. Este consumidor é 

estimulado a interferir de forma que dê opinião, dica ou fazer uma crítica.  

 
 
 
 

                                                           
37 A terceira onda (1980). 
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Esse novo cidadão desconfiado das verdades midiáticas emitidas e reproduzidas 
unilateralmente configura-se também como um consumidor cada vez mais crítico. 
Está disposto não somente a se informar mais e melhor sobre os bens materiais e 
simbólicos que o cercam, como também a produzir discursos variados sobre eles. 
Assim, surge um novo conceito de consumidor nos anos 90: o prosumer 
(DOMINGUES, 2010, p. 66). 
 

 Segundo Montardo (2009) os prosumers são usuários de ambientes colaborativos que 

se comprometem com conteúdo intercambiável tanto como consumidores quanto como 

produtores. Para Bruns (2008) o prosumer é um consumidor profissional, que recebe 

feedback38 de suas produções e com esse retorno passa a criar novos produtos e serviços. 

Segundo Tapscott e Williams (2007) os prosumers são clientes que tem participação ativa e 

contínua na criação de produtos e serviços, ou seja, os clientes fazem mais do que customizar 

os seus produtos, eles podem se auto-organizar para criá-los.  

 O prosumer sendo um grande comunicador, uma pessoa que dita tendências de 

consumo e está ligado às tecnologias atuais, participa em processos de criação e redesenho no 

comportamento social, é um influenciador.  Segundo ao site Everis39 o prosumer tem presença 

fundamental nas estratégias corporativas, pois são pessoas que estão à frente do seu tempo, 

enxergam longe e mudam cenários aptos a inovação.  

 Keen (2009) é contra a produção de conteúdo por internautas e acredita que a internet 

tornou-se um espelho do que somos nós na vida real e em vez de buscarmos notícias, 

informações ou cultura passamos a sermos tudo isso. O autor ainda chama as mídias sociais 

de “repositório de nossos desejos e identidades individuais”. Mesmo que crítico da internet as 

afirmações acima nos mostram que de fato o usuário se tornou mídia. 

 Segundo Deloitte apud Terra foi produzido um estudo para o livro “Mídias sociais nas 

empresas” em 2010 que resume o perfil do novo consumidor social, que conecta outros 

usuários por meio de canais e ferramentas on-line e que se expressa a aparenta decisões de 

compra em função deles. 

   

                                                           
38 Retorno de informação. 
39 Disponível em: http://www.everis.com/brazil/WCLibraryRepository/References/Prosumer%20%E2%80%93 
%20o%20novo%20perfil%20do%20internauta%20na%20web%202.0.pdf. Acesso em: 19. Mai. 2013. 
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Figura 05: O novo consumidor social.  
Fonte:Deloitte (2006, p.6) 

         

  Segundo Terra (2011) este é um usuário que vai além da comunicação tradicional 

para se informar, ele analise opiniões em outros sites de mídia social, acompanha rankings e 

conteúdo de pessoas que ele mesmo não conhece, além de possuir expectativas superiores em 

relação ao meio on-line.  

 Segundo Cabral (2012), a digitalização das redes sociais digitais tirou das empresas o 

monopólio de falarem sobre suas marcas, para uma empresa a marca não é mais aquilo que 

ela fala, mas sim é o que as pessoas falam sobre ela em suas redes sociais digitais.  

 O momento atual no qual o homem é cercado de informações e tecnologias é bem 

diferente do que vinte anos atrás, apesar do homem ser o mesmo de sempre ele é dono e 

criador de um ambiente em que vive melhor e com mais conteúdo.  

 Contudo hoje a internet, segundo Andres (2011) confere espaço a qualquer pessoa que 

deseje expressar sua opinião e a transforma em protagonista e produtor de seus próprios 

conteúdos. Os conteúdos gerados no ambiente virtual não devem ser vistos apenas como 

meros conteúdos, mais sim como apropriações, pois são ideologias, críticas e sugestões dos 

consumidores a marca, produtos ou serviços.  
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Os consumidores não apenas assistem aos meios de comunicação; eles também 
compartilham entre si ao que assistem – seja usando uma camiseta proclamando sua 
paixão por determinado produto, postando mensagens numa lista de discussão, 
recomendando um produto a um amigo ou criando uma paródia de um comercial 
que circula na internet. A expressão pode ser vista como um investimento na marca, 
e não simplesmente uma exposição a ela (JENKINS, 2008, p. 101). 

  
Então, os prosumers são pessoas que possuem um perfil mais voltado para 

compartilhamento de ideias, eles são pessoas muito ativas on-line, antecipando e 

influenciando-as rumo às tendências.  

Segundo Moura (2011) o engajamento relacionado ao marketing é um processo 

decisivo de compra e está lado a lado da satisfação. Fazendo com que os fãs, seguidores ou 

consumidores não apenas consumam a marca, mas sim a mostrem para sua rede de contatos 

on-line. A entrada destas marcas nas plataformas sociais digitais fez com que o marketing 

cria-se uma maneira para despertas a atenção dos milhares de seguidores a cada segundo na 

internet 

A promoção, seja ela de vendas ou em busca de expor os valores agregados ou 

intangíveis da marca, tornou-se uma grande aliada das estratégias de marketing digital em 

ações presentes diariamente em redes como YouTube, Twitter, Orkut e Facebook. 

 

 

2.4 AÇÕES DE ENGAJAMENTO 

 

 Terra (2011) ensina que o engajamento caracteriza-se pelo ato de interagir, 

compartilhar, trocar ideias, informações, conhecimentos, dados, entre outros usuários 

conectados à rede e que possuam formas comunicacionais comuns entre si. E nesta mesma 

linha de pensamento, Strauss e Frost (2012) comentam que hoje os profissionais de marketing 

estão em uma nova era, a do engajamento, participação e co-criação, era definida por segundo 

a Nielsen Media40.  

 O engajamento implica em desenvolver dentro da perspectiva da marca, reforçada pelo 

contexto em questão um possível cliente, ou seja, desenvolver um possível cliente que diz 

conectar-se com a marca.  O engajamento on-line é equivalente a experiência off-line de 

marketing, os profissionais de marketing querem envolver os usuários convidando-os a 

                                                           
40 Disponível em:< http://www.nielsen.com/us/en/reports/2008/Super-Buzz-or-Super-Blues.html>. Acesso em: 
15. set. 2013. 
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participar no seu conteúdo de mídia, sendo por fazer upload de vídeos ou fotos, postar 

comentários em um blog, tornar-se fã da página da marca no Facebook, etc.  

 A co-criação acontece quando os usuários tornam-se prosumers e ajudam os 

profissionais de marketing a criar produtos ou propaganda.  Segundo Strauss e Frost (2012) o 

fator fundamental para atrair usuários de internet é fornecer conteúdo ou entretenimento 

relevante.  

 Para a editora Time, Inc.41 o engajamento do cliente é dividido em três pilares: 

conteúdo, mídia e as atividades de marketing. Para que o conteúdo envolva o público ele deve 

ser divertido, relevante e emocionante. Os espaços mais usados hoje como Twitter, Facebook 

e aplicativos móveis proporcionam um ambiente mais interativo para engajar os clientes.  

 As atividades para engajar os usuários são simplesmente a sequência escolhida para 

atrai-los, quando as atividades são escolhidas de forma coerente elas criam uma associação 

pessoal do usuário com a marca, podendo comentar, postas fotos e criar suas próprias 

informações em relação ao produto. 

 Segundo o site Meio e Mensagem, caiu o engajamento42, mais da metade das marcas 

que a indexSocial43 monitora registraram queda no índice. No período de setembro de 2013, o 

engajamento semana das dez companhias44 que formam o ranking chegou a 0,57%. Levando 

em consideração que a média de engajamento semanal é de 1,1%. Esta diminuição deve-se ao 

fato de que menos fãs recebem os posts das marcas.  

 Contudo, hoje uma marca não basta estar na redes sociais digitais, ela precisa estar 

ligada no que chama o seu público, precisa inovar. Segundo o site Yow45 participar de mídias 

sociais não é apenas possuir uma conta, hoje todos os negócios são ativos na mídias sociais, 

então cada vez mais as empresas precisam envolver o público de diversas formas. O site Yow 

ensina como criar um plano de engajamento (figura 6) que deve-se levar em consideração 4 

etapas. Que são elas: listen46, engage, measure e learn. 

 

                                                           
41 Time Inc. é uma editora de revistas americana, subsidiária da Time Warner e formada em 1990 com a fusão 
da Time Inc.  
42 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/10/16/Redes-sociais-cai-
o-engajamento-das-marcas.html>. Acesso em: 20. out. 2013. 
43 O indexSocial é a ferramenta mais eficiente para o acompanhamento das performance de marcas nas redes 
sociais digitais. Disponível em: <http://www.indexsocial.com.br/>. Acesso em: 20. out. 2013. 
44 Brahma futebol, Loja Melissa, Garoto, Arezzo, Skol, adoro FARM, Use Huck, CVC Viagens, Chiclets e Jack 
Daniels Brasil. 
45 Disponível em: http://yow.com.br/materias/midias-sociais-materias/4-etapas-para-criar-um-plano-de-
engajamento. Acessado em: 20. out. 2013. 
46 Tradução: Ouvir, Engajar, Medir e Aprender. 
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Figura 6: Os 4 passos para conseguir engajamento nas mídias sociais. 

Disponível em: http://yow.com.br/materias/midias-sociais-materias/4-etapas-para-criar-um-plano-de-engajamento. 
Acesso em: 20. out. 2013. 

 
Primeiro, ouvir. Deve-se prestar atenção em 3 requisitos básicos antes de iniciar o 

exercício de ouvir como: Quais os pontos de audiência principais? Que tipo de conteúdo o 

meu público acha atraente? Qual o formato de conteúdo é mais consumido e compartilhado 

pelo meu público? Escutar não é um ato passivo, e sim, envolver-se na escuta ativa, solicitar 

informações do que está procurando por meio de testes de formato e conteúdo, usar 

ferramentas on-line como pesquisas e até mesmo pesquisar com pessoas. Nesta etapa o 

principal é conhecer o público e entender suas motivações. 

Segundo é engajar, envolver não é apenas em criar conteúdo específico, mas também 

estar disposto a participar da criação. Nesta fase pode-se explorar os possíveis canais para ter 

uma noção de onde seu público gasta mais tempo e consome o seu conteúdo. 

Medir é a terceira etapa, nesta etapa é quando deve-se começar a definir quais são as 

métricas, é importante que se tenha tempo para definir este quadro de medição em primeiro 

lugar, para que seja possível determinar o fracasso, sucesso e as áreas de melhoria.  

Para finalizar a etapa é aprender, nesta etapa fica claro que não me pode aprender com 

a medição, mas sim entender o que aconteceu no passado para determinar ações do futuro. Por 

exemplo, quando se está analisando métricas do Twitter você pode notar que o nível de 

engajamento está baixo, mas por outro lado a audiência do YouTube é muito maior. Com isso 

deve-se rever a sua próxima interação, se você possui pouco envolvimento, pela envolvimento 

do seu público.  
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A Converse já possui no seu histórico algumas ações de engajamento, como 

“Curativos Urbanos”, um projeto de um grupo que caminha muito pela cidade, usa transporte 

público, discute sobre mobilidade. Este projeto nasceu da certeza de que uma calçada boa é 

bom pra todos, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Então o grupo teve a ideia de 

colocar curativos nos buracos e fissuras das ruas e calçadas, mesmo sabendo que esta ação 

não vai curar de verdade, mas a ideia é usar o humor para chamar atenção sobre este 

problema.  

Segundo o site da Converse47 

A ação foi bem aceita pelos pedestres que transportaram os curativos de alguns 
buracos para outros, e a Converse afirma: “Isso foi muito legal! Ficamos tão 
surpresos quando aconteceu. O mais bacana é que ele tirou o curativo de um buraco 
e colocou em outro. Ele entendeu a mensagem e participou da ação. Mais, no geral, 
percebemos mais o engajamento pelas redes sociais digitais. O pessoal parabeniza e 
alguéns querem saber como fizemos os curativos para que eles mesmos realizam a 
ação na sua cidade. Ficamos muito felizes com isso.” (CONVERSE, 2012) 
 

Outra ação de engajamento promovida pela Converse é a “Mostre-nos suas férias”, 

segundo o site Jornal do Empreendedor48 para engajar fãs o oferecer conteúdo com novidade 

a Converse pediu para que os fãs enviassem fotos de seus All Star em uma atividade de lazer 

nas férias. A Converse selecionava as melhores imagens e postava em seu Facebook. 

Segundo o site X Comunicação49 a Converse possui um desempenho surpreendente, o 

volume de vendas da marca em comparação com as concorrentes Adidas e Nike ainda é 

pequeno, porém o sucesso nas redes sociais digitais é grande. No Facebook a marca possui 37 

milhões de “Curtir”. Segundo George Cottrill, diretor de marketing da empresa, o sucesso se 

dá pelo segredo de que ouvir é mais importante do que falar.  

 

 

2.4.1 Pirâmide de Engajamento 

 

O crescimento das plataformas colaborativas despertou o interesse dos consumidores 

em participar de promoções, campanhas, atividades on-line. Para Moura apud Charlene Li 

(2010) esta transformação é definida a partir do que se chama de Pirâmide de Engajamento, 

                                                           
47 Disponível em: <http://www.converseallstar.com.br/blog/tag/curativos-urbanos/>. Acessado em: 21. out. 
2013. 
48 Disponível em: <http://www.jornaldoempreendedor.com.br/destaques/5-coisas-que-voce-deve-aprender-com-
as-maiores-marcas-do-facebook>. Acesso em: 21. out. 2013. 
49 Disponível em: < http://www.xcomunicacao.com.br/#!/post/5-marcas-medianas-que-sao-sucesso-no-facebook-
e-o-que-voce-pode-aprender-com-elas/>. Acesso em: 21. out. 2013. 
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que são atividades em que os consumidores participam dentro das plataformas sociais, 

divididas em moderar, produzir, comentar, compartilhar e assistir (Figura 07).  

 

 
Figura 07: Pirâmide de Engajamento  

Fonte: LI (2010, p: 21) 
 

 Segundo Li (2010) na Pirâmide de Engajamento nota-se suas principais divisões 

como: “moderar”, estes são usuários extremamente engajados, ocupam seu tempo criando 

comunidades ou fóruns, são influenciadores dos demais e estão presentes em menor número 

de pessoas. Já o “produzir”, são usuários que produzem e criam conteúdo. O “comentar” são 

aqueles usuários que criticam ou elogiam os produtos e serviços em outros blogs, contribuem 

com fóruns ou comunidades on-line. “Compartilhar” são usuários que possuem uma adesão 

razoável às plataformas sociais, interagem com o conteúdo e até enviam para os amigos por e-

mail, também são chamados de sharing tools50, dificilmente essas pessoas produzem seu 

próprio conteúdo. Por fim, “assistir”, são aqueles usuários que leem os blogs, leem avaliações 

de produtos e serviços. 

 Para Li (2011) existem três formas para observar a Pirâmide de Engajamento, no 

primeiro aspecto, as pessoas independente de ser este o objetivo elas se envolvem com a 

marca e este envolvimento ocorre e se torna visível na internet. Na verdade esta atividade não 

vai ocorrer no site da marca, mas sim em um ambiente em que a marca esteja inserida e na 

qual a mesma não possua controle direto.  

 O segundo aspecto fala sobre a manutenção de diálogos diretos com os participantes, 

no início precisa-se compreender os assuntos que podem ser discutidos e entender onde estes 

                                                           
50 Tradução: Ferramentas de compartilhamento. 
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estão na Pirâmide de Engajamento, para então saber como iniciar a conversa.  

 Para finalizar, não devemos prestar mais atenção nos níveis das pessoas mais 

engajadas, mesmo sendo este um grupo importante, deve-se trabalhar com a base para que se 

estabeleça um forte engajamento e com isso construir iniciativas de diálogos. O foco é 

estimular da melhor maneira para que as pessoas deixem de apenas observar passivamente e 

passar ao nível de compartilhamento e para que isso seja iniciado é fácil, apenas adicionar o 

botão “compartilhar” ao site, para que os visitantes possam facilmente compartilhar o 

conteúdo desejado no Facebook e Twitter.  

 Com esses aspectos há entendimento sobre como um diálogo mais aberto pode acorrer 

entre empresas e pessoas e então engaja-las a ponto de se tornarem responsáveis pelo 

conteúdo. Segundo Moraes (2011) os consumidores enquanto internautas trafegam por 

diferentes ou simultâneos perfis da Pirâmide do Engajamento, em suas atividades on-line. 

Porém, quando impactados por uma campanha promocional, avaliam os benefícios oferecidos 

e se realmente o esforço para adesão é necessário.  
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3 METODOLOGIA 
 

 A marca Converse, considerada uma marca de muito prestígio entre os adolescentes, 

pois é uma das mais antigas no ramo de calçados para esportes, é o objeto de pesquisa em 

questão. E hoje sua publicidade é mais focada para o on-line, tendo em vista que é onde seu 

público jovem passa a maior parte do tempo.  

Segundo o site do IBGE51 os percentuais de internautas aumentaram em todas as 

classes de rendimento mensal domiciliar per capita52, em pesquisas feitas pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) houve aumento de 143,8% de pessoas que usam 

a internet ao menos três vezes por semana, pesquisa feita pelo IBGE entre jovens de 15 a 19 

anos, apontou que é esse o grupo que mais utiliza este meio. 

Quanto à natureza deste estudo, trata-se de uma pesquisa “qualiquanti”, que de acordo 

com Michel (2009), quantifica e percentualiza opiniões, comportamentos, afirmações, 

submetendo seus resultados a uma análise crítica qualitativa, permitindo assim, identificar e 

explicar comportamentos e atitudes. 

 Já as pesquisas qualitativas não possuem foco em números, mas sim em se aprofundar 

no que o que está sendo pesquisado quer dizer, ou até mesmo no grupo social que fala. Estas 

pesquisas trabalham com significados, motivos, aspirações, valores e atitudes.  

As pesquisas quantitativas diferente das qualitativas podem ser quantificadas, sendo 

analisadas a partir de dados brutos. Seus resultados são matematicamente confiáveis. Segundo 

Fonseca (2002) a utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher 

mais informações do que se poderia conseguir isoladamente.  

A partir de uma observação encoberta e não participativa, para Johnson (2010), 

existem duas grandes dimensões para abranger as observações no espaço on-line: 1) o grau no 

qual o pesquisador participa no ambiente investigado e 2) o grau no qual a observação é 

encoberta, dependendo a escolha de questões éticas, problema de pesquisa e abertura de um 

grupo, como o pesquisado.  

Nesta pesquisa não são pesquisados nem indivíduos nem grupos, mas uma marca em 

si. Desta forma, foram observadas e compreendidas as publicações no Facebook da marca 

                                                           
51 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: < 
http://www.valor.com.br/brasil/3126444/numero-de-internautas-aumenta-em-todas-classes-de-renda-diz-ibge>. 
Acesso em: 26 de set de 2013. 
52 É um indicador que ajuda a saber o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região ou seja, é a 
soma dos salários de toda a população dividido pelo número de habitantes. 
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Converse Brasil53, esta escolha é justificada pela pesquisadora não ter participado de nenhuma 

relação com a marca no ambiente pesquisado, não havendo qualquer possibilidade de indução 

que desconfigure as abordagens como comentários, compartilhamentos ou envio de 

mensagens pessoais.  

Quanto ao método de pesquisa foi utilizada a análise de conteúdo, inspirada em: 
 

A análise de conteúdo se define como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações que aposta no rigor de método como forma de não se perder na 
heterogeneidade de seu objeto, visa obter, por procedimentos, sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores e conhecimentos 
relativos às condições de variáveis inferidas na mensagem (BARDIN, 1977, p. 31). 
 

 Segundo Barros e Duarte (2006) a análise de conteúdo, em concepção ampla, se refere 

a um método das ciências humanas e sociais destinado à investigação de fenômenos 

simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa. Para Bauer (2002) a análise de conteúdo é 

uma técnica híbrida por fazer a ponte entre o formalismo estatístico e a análise qualitativa de 

materiais. A análise de conteúdo pode oscilar entre esses dois polos, ora valorizando o aspecto 

quantitativo, ora o qualitativo, dependendo da ideologia e dos interesses do pesquisador. 

 Na análise de conteúdo o pesquisador tenta construir um conhecimento analisando o 

discurso, a partir da disposição e termos usados por quem fala. Então o pesquisador utiliza 

métodos de análise de conteúdo que implicam a aplicação de processos técnicos precisos, não 

apenas focando em aspectos formais, mas sim no conteúdo que está no objeto. Para Martins 

(2006) a análise de conteúdo é uma técnica para se estudar e analisar a comunicação de 

maneira objetiva, sistemática e quantitativa. Buscam-se inferências confiáveis de dados e 

informações com respeito a determinado contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de 

seus autores. 

 Ao iniciar a análise de conteúdo deve-se levar em consideração a organização da 

mesma em três fases cronológicas. A primeira é a pré-analise, esta consiste em planejar o que 

vai ser feito no trabalho, procurar sistematizar as ideias iniciais para pôr em prática. Nesta 

etapa for decidido que o objeto de estudo seria a marca Converse e que esta seria estudada 

juntamente com o grau de engajamento de seus prosumers da plataforma social Facebook.  A 

segunda fase é a exploração do material, que é a análise propriamente dita, nesta fase 

codifica-se o objeto de estudo escolhido conforme as operações e regras previamente 

formuladas, aqui foi decidido a metodologia de pesquisa que no caso é de semana composta e 

então foram coletados os posts da Converse em seu Facebook para análise. A terceira e última 

fase é tratamento dos resultados obtidos e interpretação, nesta fase os resultados brutos são 
                                                           
53 Disponível em: < http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts>. 
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analisados a fim de serem significativos e válidos, por mim na metodologia os posts foram 

analisados conforme análise de conteúdo e para aprofundar o entendimento das ações dos 

prosumers foi desenvolvido uma ficha de análise do conteúdo.  

 Das fases citadas acima para Barros e Duarte (2006) a mais importante é a pré-análise, 

pois nela se configura a organização da análise, ou seja, a pré-análise é o alicerce para as fases 

seguintes. Nela se define os documentos a serem submetidos para análise, formulação da 

hipóteses e dos objetivos.  

 Sobre a análise de conteúdo nesta pesquisa, ela tem objetivo de compreender os níveis 

de engajamento dos fãs da marca a partir da Pirâmide de Engajamento (LI, 2010). Portanto 

este método escolhido visa compreender as mensagens e afim de relacionar com o 

engajamento dos fãs. Para aprofundar o estudo, criou-se uma ficha de análise (Apêndice A) de 

conteúdo, para maior entendimento das ações dos usuários nas postagens escolhidas para o 

corpus, esta ficha de análise foi desenvolvida pela autora com base nos autores Barros e 

Duarte (2006). 

 A mesma é divida em duas classificações, questões técnicas que analisa formato, 

conteúdo, gênero, imagem e questões para análise que o foco das questões é nível de 

engajamento, motivação e palavras mais citadas pelos usuários. 

 Para a seleção dos posts foi usada a metodologia de semana composta, que segundo 

seu criador Anders Hansen, parte da ideia de haver uma regularidade na cobertura, sendo 

então possível uma seleção aleatória de determinados dias, sendo que todos os dias da semana 

sejam contemplados, para haver equilíbrio entre os escolhidos. Assim, os posts coletados no 

mês de junho/2013 e dentro de uma semana a cada dia foi escolhido um post que fez parte da 

pesquisa. Informa-se ainda que foram escolhidos posts postados no mural54 da marca 

Converse definidos do Facebook.  

Com isto, a coleta aconteceu nos dias 10, 18 e 26 de junho de 2013, já em julho de 

2013 as coletas aconteceram nos dias 4, 12 e 20. Dias estes que completaram a semana 

composta. 

 Todos os procedimentos citados foram escolhidos para que haja uma melhor 

compreensão e realização dos objetivos, que visa descobrir se os usuários de rede social são 

capazes de gerar conteúdo a partir do Facebook da marca Converse, que engloba seis posts 

durante seis semanas. 

                                                           
54 O Mural é um espaço na página de perfil do usuário que permite aos amigos postar mensagens para os outros 
verem. 
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Para a construção deste trabalho, foi preciso primeiramente acompanhar os posts 

diários do Facebook da Converse. Após esta análise identificou-se que a marca se enquadrava 

com as propostas do trabalho. Aí então passou-se a observar os posts dos dias selecionados e 

escolher aquele que iria fazer parte desta pesquisa, conforme a metodologia escolhida.  Logo, 

foi feito uma ficha para análise do corpus da pesquisa, esta análise teve como foco legenda, 

fotografia e o engajamento dos fãs em cada publicação. 
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4 CONSUMIDORES DA MARCA CONVERSE, ENQUANTO USUÁRIOS DA 
PLATAFORMA SOCIAL FACEBOOK 
 

 Atualmente as redes sociais digitais representam uma nova tendência em relação a 

compartilhar contatos, informações e conhecimentos e o Facebook é uma rede social 

especialmente utilizada para interação social. Esta interação ocorre com comentários em 

perfis, bate-papos, menções, participação em grupos e utilização de aplicativos voltados para 

os jogos. É um ambiente para encontro, partilhar informações, discussões de ideias. 

 O conteúdo a ser analisado nesta pesquisa são os posts do Facebook da marca 

Converse Brasil (Figura 08) disponível em sua página: 

<http://www.Facebook.com/Conversebrasil>. A pesquisa possui como foco principal 

postagens que evidenciem o carro chefe da marca que é o tênis All Star, mostrando que quem 

o usa está na moda, é descolado e curte rock&roll.  
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 Figura 08: Fanpage Converse Brasil 
Disponível em: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?ref=ts&fref=ts. Acesso em: 20. Jul. 2013 

  

 A trajetória digital da marca no Facebook iniciou em 13 de julho de 2007 com uma 

publicação que (figura 13) mostra bandas, grafiteiros e videomakers fazendo apresentações no 

centro de Porto Alegre/RS. 

 

  
Figura 09: Primeira publicação na Fanpage da Converse Brasil. 

Disponível em: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?ref=ts&fref=ts. Acesso em: 17.out.2013 

 

Em outubro de 2013 a Converse conta com 1.066.707 fãs que curtem a fanpage, posta 

em média 1 ou 2 publicações por dia, sendo que a maioria tem fotos de pessoas usando os 

produtos da marca, vídeos de fãs, novidades como lançamento de coleção. No álbum constam 

1.717 entre fotos e vídeos divididos em 32 álbuns. 

O Facebook possui diversas formas de interação com seus fãs, como bate-papo, 

postagens em sua página e citações, além disso, a página também possui a opção de abas, 

onde são publicados assuntos de maior interesse dos fãs, como a aba “DC Comics” os fãs 

podem escolher o modelo de tênis das histórias em quadrinho e ficar sabendo em quais 

cidades e lojas aquele produto é vendido. Outra aba é a “Localizar lojas” que é uma opção 

para quem não sabe onde encontrar seu tênis All Star para comprar. A aba “Love Tape55” é 

uma opção para que fãs apaixonados, eles podem criar uma Love Tape, que seria uma trilha 

                                                           
55 Tradução: Fita de amor. 
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sonora e enviar para os amigos do Facebook. Por fim, a última aba é a “Hands ON56” que no 

momento não está disponível para uso. 

A pesquisa apresentava como objetivo inicial coletar 7 posts no Facebook da Converse 

Brasil, mas no dia da última coleta não houve publicações, logo, foram analisados apenas 6 

posts.  

 

 

4.1 O CORPUS DA PESQUISA = POSTS DA CONVERSE 
 

4.1.1 Post da primeira semana – dia 10 de junho de 2013 

 

O primeiro post foi publicado no dia 10 de junho de 2013, uma segunda-feira, na qual 

foi publicada uma fotografia enviada por uma fã, diretamente do seu Instagram.  

 

 
Figura 10: Primeiro post da Converse. 

Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 10 jun. 2013. 
 

A foto apresentava a fã usando um tênis All Star Chuck Taylor na cor branca, e a 

mesma levou como título “We know how to Rock57”. Este post está classificado na Pirâmide 

de Engajamento na categoria de comentar e assistir, pois possui um número alto de curtidas e 

comentários, este post contou com 2.307 curtidas, 32 compartilhamentos e 195 comentários.  

                                                           
56 Tradução: Mãos ligadas. 
57 Tradução: Nós sabemos como aproveitar o Rock. 
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Os comentários tratavam basicamente de pessoas que gostam deste modelo de All Star 

ou que citam amigos da rede social para que elas conheçam o tênis. Segundo ficha de 

classificação de conteúdo (Anexo B) feita para aprofundamento da análise podemos destacar 

que o conteúdo da postagem era sobre música por se tratar do estilo Rock & Roll, nesta 

publicação há fotografia do produto sendo usado por uma consumidora, a motivação do 

conteúdo é de ordem emocional pois está se tratando de uma pessoa que sabe aproveitar 

aquilo que ela mais gosta, no caso o rock. 

Neste post as palavras mais citadas pelos usuários são “sujeira” , pois segundo o site 

da marca Converse58, “Converse bom é Converse sujo” então eram feitas reclamações pois o 

calçado’ não estava “bom” porque estava limpo, outras palavras que se destacaram nesta 

publicação foram “quero” e “curti”59, as duas eram muito expressadas pois tratavam de 

desejos dos usuários, em querer aquele tênis pois haviam curtido o mesmo. 

O conteúdo desta publicação envolveu a ligação direta do Rock com o All Star, 

quando se fala em que os consumidores sabem aproveita-lo. Em relação ao engajamento dos 

fãs, este é um post que teve grande repercussão entre os consumidores da marca, que se 

identificaram ou apenas gostaram do assunto tratado.  

 

 

4.1.2 Post da segunda semana – dia 18 de junho de 2013 
 

O segundo post coletado ocorreu no dia 18 de junho de 2013, uma terça-feira, em que 

foi publicada uma fotografia de duas pessoas, supostamente um homem e uma mulher usando 

tênis All Star em um palco e com legenda “Sapatos flertam, tênis chegam junto”.  

                                                           
58 Disponível em: <http://www.Converseallstar.com.br/blog/moda/sujo-de-fabrica/>. Acesso em: 15. Out. 2013 
59 Há no Facebook o botão de curtir que é um recurso onde os usuários podem gostar de certos conteúdos. 
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Figura 11: Segundo post da Converse. 

Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 18 jun. 2013. 
 

 
Este post está simultaneamente nas categorias de comentar e assistir, segundo a 

Pirâmide de Engajamento, pois o mesmo possui 2.562 curtidas, 50 comentários e 254 

compartilhamentos. Neste post basicamente fazem parte dos comentários pessoas falando as 

cores de tênis que possuem e indicando umas para as outras lugares para compra. 

Quanto ao conteúdo da postagem, trata-se de música e estilo de vida, a motivação 

parte de ordem emocional, pois trata-se de uma mensagem subjetiva de que pessoas que usam 

tênis não flertam, ou seja, elas estão interessados em alguém e vão atrás do que querem, não 

enrolam. As palavras mais citadas neste post são “adorei” e “lindo”, pelo fato de os usuários 

da plataforma Facebook terem gostado do calçado e “quero” , pois não possuem este modelo 

e querem adquirir o mesmo. 

O assunto central desta publicação é a coragem, confiança de quem usa All Star em 

seus relacionamentos, o título leva a crer que as pessoas que usam sapatos não vão em busca 

do que querem, ficam mais na defensiva. O engajamento deste post é alto, com várias 

curtidas, comentários e compartilhamentos, a sujeira dos tênis, o ambiente onde a foto foi 

tirada se aproxima muito de onde jovens que usam All Star se encontram diariamente, logo, 

os mesmos se sentem representados pela fotografia. 
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4.1.3 Post da terceira semana – dia 26 de junho de 2013 
 

O terceiro post foi coletado no dia 26 de junho de 2013, quarta feira. Nele foi postada 

uma fotografia onde aparecem várias pessoas usando um All Star e aparentemente estão em 

uma festa. Esta possui como legenda “A diferença está no tênis que você usa.” 

 

 
Figura 12: Terceiro post da Converse. 

Fonte: Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 26 jun. 2013. 
 

Este post está inserido nas seguintes categorias da Pirâmide de Engajamento: assistir e 

compartilhar. Nesta publicação há 2.248 curtidas, 41 comentários em que o foco é a 

preferência pela marca e aproveitar a vida com pessoas companheiras e ainda com 281 

compartilhamentos. O conteúdo da mensagem é sobre cultura e estilo de vida, pois trata de 

pessoas que são diferentes por usarem o tênis All Star, como dito na legenda da fotografia.  

 As palavras mais faladas nesta publicação são “lindo” , “eu tenho” e “curti” , seguindo 

a mesma linha de que os usuários apreciam e gostam do produto.  

 A Converse em suas publicações sempre foca que quem usa o tênis All Star é 

diferenciado, se distingue dos demais. E nesta publicação não é diferente, aqui a legenda vai 

bem ao ponto neste assunto, “a diferença está no tênis que você usa”. Esta publicação possui 

alto nível de engajamento, no momento em que várias pessoas se sentem representadas pela 

publicação. 
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4.1.4 Post da quarta semana – dia 04 de julho de 2013 

 
O quarto post foi coletado dia 04 de julho de 2013, quarta-feira, quando foi postada 

uma fotografia de uma cantora fazendo show, com uma guitarra e a publicação possui a 

seguinte legenda, “Combinação simples para um bom Rock’n’roll: Chuck Taylor e guitarra.”  

 

 
Figura 13: Quarto post da Converse. 

Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 04 jul. 2013. 
 

Este post está inserido na categoria assistir da Pirâmide de Engajamento e conta com 

474 curtidas, 4 comentários e 27 compartilhamentos. Nos comentários o assunto mais falado é 

sobre show em que os artistas usam o calçado para as apresentações de rock. O conteúdo da 

postagem é música e estilo de vida, a motivação do conteúdo é de ordem racional, pois não há 

mensagens subliminares levando o usuário a pensar em algo que não foi dito.  

 Nesta publicação em que o objeto principal da marca, o tênis All Star não aparece na 

fotografia, a legenda possui um link que redireciona para a página na qual estão todos os 

produtos da marca. Neste post mais uma vez a marca é relacionada com o Rock, mas há um 

diferencial que quem está representando o Rock é uma mulher, o que normalmente seria o 

papel masculino.  

Este post não possui um nível alto de engajamento, pois possui apenas 4 comentários 

em comparação com outras publicações que possui acima de 100.  
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4.1.5 Post da quinta semana – dia 12 de julho de 2013 

 

O quinto post foi coletado dia 12 de julho de 2013, sexta feira. Nesta publicação foi 

anunciada a nova coleção do tênis All Star Chuck Taylor, que tem como foco Super Heróis. 

Na foto está um tênis da nova coleção que está pendurado pelos cadarços, dando a impressão 

de estar solto no ar, fazendo referência ao Super-Homem. E possui a seguinte legenda: “É um 

pássaro? É um avião? É a nova coleção especial da Converse e da DC Comics60. Voe para 

conhecer a coleção” na sequência o link com a coleção completa que leva até o blog da 

marca. 

  
Figura 14: Quinto post da Converse. 

Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 04 jul. 2013. 
 

Devido a este post ter sido sobre a nova coleção ele trafegou por vários pilares da 

Pirâmide de Engajamento, como, comentar, compartilhar e assistir. Este post teve 7.296 

curtidas, 213 comentários e 838 compartilhamentos. Os assuntos mais tratados nos 

comentários são opiniões sobre a nova coleção, perguntas de onde o mesmo estaria disponível 

que neste caso a Converse respondeu sendo este é o único post em que a marca interagiu com 

o público.  

Esta publicação possui ordem racional, pois convida os fãs da marca a conhecerem 

toda a nova coleção disponível no site. As palavras mais citadas nos comentários são “lindo”, 

                                                           
60 DC Comics é uma editora norte-americana de histórias em quadrinhos e mídia relacionada, sendo considerada 
uma das maiores companhias ligadas a este ramo no mundo. Disponível em: 
https://plus.google.com/u/0/+DCComics/posts. Acesso em: 25 de ago de 2013. 
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“ganhar”  e “quero” , sendo esta uma nova coleção os fãs pedem para serem presenteados 

com o calçado ou apenas dizem querer o mesmo que acharam lindo.  

Esta publicação está em destaque pois é lançamento de coleção. Possui um nível muito 

alto de engajamento dos fãs, em relação a curtidas, compartilhamentos e comentários.  

 

4.1.6 Post da sexta semana – dia 20 de julho de 2013 

 
O sexto post foi coletado dia 20 de julho de 2013, sábado. Neste post um fã envia 

fotografia com a restauração do seu tênis, é um tênis All Star vermelho que está desbotado e a 

dona o pinta com tinta vermelha para que continue com aspecto de novo. Esta foto possui 

como legenda: “Revitalizar é possível.” Se sequencia o link para acesso ao Instagram da fã.  

 
Figura 15: Sexto post da Converse. 

Fonte: http://www.Facebook.com/Conversebrasil?fref=ts. Acesso em: 04 jul. 2013. 
 
Este post esteve nas categorias assistir e compartilhar segundo a Pirâmide de 

Engajamento, pois obteve 1.497 curtidas, 95 comentários e 119 compartilhamentos. O assunto 

central do post foram dicas de como restaurar o calçado e matérias para a tarefa. Este é um 

post de ordem racional no qual ensina a como os usuários devem restaurar seus calçados.  

As palavras mais usadas nos comentários são “sujeira”  e “estilo” , as duas são bem 

características dos calçados All Star, pois como já citado “All Star bom é All Star sujo” e o 

tênis é usado por pessoas que possuem um estilo mais descolado e atual. 
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O sétimo post não pode ser coletado para análise pois não ocorreu no dia indicado pela 

metodologia da semana composta. 

 

 

4.2 ANÁLISE GERAL 

 

Na análise geral os posts foram separados de forma que estariam divididos entre os 

que foram enviados pelos usuários para que a marca Converse publicasse na Fanpage e os 

que a própria marca criou. 

Para Costa (2010) a marca deve estreitar o relacionamento com seu público, a 

Converse não fez diferente, aceitava os envios dos fãs e os publicava na Fanpage, isso se dá 

pelo papel da web 2.0 que é dos usuários ativos, que compartilham informações, conversam, 

analisam, reclama e inovam. Esta publicação de conteúdo enviado pelo usuário que a 

Converse utiliza é uma estratégia de presença digital que envolve os prosumers da marca, 

fazendo que os mesmos participem diretamente com a criação e redesenho do comportamento 

da marca. 

Para Jenkins (2009) esta interação entre marca e público se faz justamente pela 

apresentação de ideias entre as pessoas e hoje interação é um conceito básico na comunicação 

mediada pelo computador. Os usuários possuem a necessidade de interatividade pois hoje as 

pessoas querem saber de pessoas, elas gostam de se ver nas marcas e com o crescimento das 

mídias sociais isto está se tornando cada vez mais possível.  

A Converse parece ter ciência de que cada vez mais seu público é quem dita as 

estratégias de relacionamento, deu espaço a eles e nos posts selecionados para análise ficou 

dividido em: o primeiro e o sexto post foram enviados por usuários e o segundo, terceiro, 

quarto e quinto foram criados pelo marca.  

 

CATEGORIAS 
DE ANÁLISE 

Conteúdo enviado pela marca. Conteúdo enviado pelo usuário 

1° post  
Foto enviada pelo usuário pelo 
Instagram. 

2° post 
Foto postada pela marca fazendo 
referência ao Rock. 

 

3° post 
Foto postada pela marca fazendo 
referência a diferenças de estilo 
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4° post 
Foto postada pela marca fazendo 
referência a shows de rock. 

 

5° post 
Foto postada pela marca fazendo 
referência a nova coleção da mesma. 

 

6° post  
Foto enviada pelo usuário através do 
Instagram, mostrando a revitalização 
do tênis. 

7° Inexistente 

Fonte: Construído pela autora.  

 

Para atender aos objetivos específicos desta pesquisa levou-se em consideração os 

pilares da Pirâmide de Engajamento, pois são atividades em que os consumidores participam 

dentro das plataformas sociais, neste caso o Facebook. Então, no quadro abaixo estão 

separados os posts e em cada um está marcado o pilar em que o mesmo se encontra na 

Pirâmide de Engajamento, para estas marcações foram levados em consideração curtidas, 

comentários e compartilhamentos dos posts selecionados.  

 
Post Moderar Produzir Comentar Compartilhar Assistir 

1°   X  X 

2°   X  X 

3°    X X 

4°     X 

5°   X X X 

6°    X X 

7° Inexistente 
Quadro 02: Post conforme nível na pirâmide 
Fonte: Construído pela autora 
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Em relação a Pirâmide de Engajamento a partir dos post selecionados obtemos o 

seguinte resultado. As opções “moderar” e “produzir” não tiveram posts relacionados, pois 

como são um alto nível de engajamento não são muitas as pessoas que criam comunidades, 

fóruns e afins. Já “comentar” dos 6 posts analisados obteve 3 posts que se encaixavam, nesta 

opção são usuários que elogiam, criticam os produtos, contribuem em fóruns, são atividades 

mais simples, comparado a “moderar” e “produzir”, pois não precisam ser conteúdos novos e 

sim conteúdos que precisam de um maior entendimento por parte do autor. 

 A opção “compartilhar” possuiu 3 posts relacionados, essas pessoas relacionadas a 

esta divisão são aquelas que possuem uma adesão razoável às plataformas sociais, interagem 

com o conteúdo, mas normalmente não o cria. A opção com maior relação aos posts 

selecionados é “assistir” , pois são aquelas pessoas que curtem os posts, que leem blogs, 

avaliações de produtos e serviços. São os usuários mais passivos em relação aos demais da 

Pirâmide de Engajamento61.  

 

 
Figura 16: Gráfico resultado final das análises. 

Fonte: Construído pela autora. 

 

Finalizando, dadas as opções a partir da Pirâmide de Engajamento, o resultado final 

ficou conforme a figura 16, 0% dos posts atenderam as classificações de “moderar” e 

“produzir”, 20% dos posts selecionados para análise foram classificados em “Comentar” e 

“Compartilhar”, por fim, a classificação que mais esteve presente foi “Comentar” com 

100% dos posts selecionados. A soma neste caso não completa 100% pois, as postagens 

                                                           
61 Acreditamos que o Curtir do Facebook seja um elemento intermediário entre os itens Compartilhar e Assistir 
da Pirâmide de Engajamento, no entanto, para esta pesquisa, seguimos apenas a classificação proposta por Li 
(2010) 
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trafegam por diversos pilares da Pirâmide de Engajamento, somando então um número 

superior a 100%. 

 

4.2.1 Resultados ficha de qualificação 
 

A ficha para análise possuiu 10 questões e foram divididas em duas classificações que 

são: perguntas técnicas, que foram feitas para um melhor entendimento de como é a 

postagem, formato e a segunda é análise dos posts, que tem como objetivo entender as 

motivações dos consumidores e as palavras mais faladas entre eles nas postagens.  

 

 
Questões técnicas 
 

1. Dia da postagem 
2. Conteúdo da postagem 
3. Autor da postagem 
4. Gênero 
5. Formato 
6. Imagem com produto (tênis) 
7. Resposta da marca Converse 

 

Questões para análise 
 

1.  Nível da Pirâmide de Engajamento 
2.  Motivação do conteúdo 
3.  Palavras mais faladas pelos usuários 

Quadro 03: Questões técnicas e de análise 
Fonte: Construído pela autora com base no livro Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
 

Após a coleta dos dados, é realizada uma análise nos resultados através da ficha de 

análise (Anexo B). Dessa maneira, com a interpretação das respostas chegou-se aos seguintes 

resultados.  

 
Gráfico 1: Conteúdo da postagem 
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As opções para a primeira questão eram “lançamento de coleção”, “customização”, 

“humor”, “música”, “tendência”, “religião”, “profissão”, “cultura”, “estilo de vida”, “jogos” e 

“política”. O resultado a partir da análise dos 6 posts coletados para a pesquisa é: lançamento 

de coleção e customização apresentaram 1 seleção cada, estilo de vida 3 seleções e a que mais 

possui seleções foi música com 4. As outras opções não citadas com seus resultados não 

obtiveram nenhuma seleção. Segundo o site Brainstorm962, se a marca produz um conteúdo 

bom, as pessoas vão querer acessá-lo e retornarão todos os dias, fazendo com que sua 

audiência cresça. Desta forma deve-se prestar muita atenção qual o interesse dos fãs e o que 

os mesmos querem ver nas marcas que seguem. 

 

 
Gráfico 2: Autor da postagem 

 
Quanto a geração de conteúdo a Converse divide esta tarefa com seus fãs, dando a 

opção dos mesmos enviarem fotos, vídeos, entre outros que tenham relação com a marca para 

que então sejam postados em seu Facebook. Nesta questão foi analisado quais conteúdos eram 

enviados pelos fãs ou pela própria marca, e o resultado foi: 4 das postagens foram criadas pela 

Converse e as outras 2 foram enviadas pelos prosumers.  

 

                                                           
62 Disponível em: < http://www.brainstorm9.com.br/35054/diversos/qual-o-potencial-do-conteudo-digital-no-
brasil/>. Acesso em: 06. nov. 2013. 
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Gráfico 3: Gênero da postagem 

 

A quarta questão da ficha de análise é em relação ao gênero da postagem, as opções 

para serem assinaladas eram, “informação”, “lazer”, “publicidade”, “estilo de vida”, “dica” e 

“vídeo”. Nesta questão as mais assinaladas foram, estilo de vida e dicas que possuíram 2 

seleções cada, lazer e publicidade possuíram 1 seleção cada, as outras opções citadas não 

foram assinaladas.  

 

 
Gráfico 4: Formato da publicação 

 

A quinta questão é sobre o formato em que eram as publicações selecionadas, com as 

opções, “fotografia”, “vídeo”, “gráficos” e “ilustrações”, nesta questão não houve outras 
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respostas além de fotografia. Segundo pesquisa63 publicada em julho de 2013 pelo 

Socialbakers, 93% dos conteúdos mais engajados publicados no Facebook são os que 

possuem fotos e imagens. Estas publicações são responsáveis por obter 53% a mais de 

curtidas e 104% mais de comentários. Ou seja, se quer chamar atenção dos usuários a melhor 

forma de postagem é com fotografias e imagens.  

 

 
Gráfico 5: Imagem com produtos (tênis) 

 
O gráfico de número 5 apresenta a seguinte questão, imagem com produtos, que no 

caso específico da Converse seriam os tênis All Star. Nesta questão conforme os 6 posts 

coletados 4 apresentavam o calçado e os outros 2 não.  

 

 
Gráfico 6: Resposta da marca Converse 

 

                                                           
63 Disponível em: <http://www.proxxima.com.br/home/social/2013/07/26/Fotos-e-imagens-representam-93--
dos-posts-mais-engajados-no-Facebook.html>. Acesso em: 06. nov. 2013. 
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Nesta questão foram analisados os posts em que a marca Converse interagia com seus 

fãs, em forma de resposta. O resultado foi que, nas 6 publicações selecionadas para análise 

apenas em uma a marca interagiu com os fãs. Respondendo onde poderia ser feita a compra 

dos calçados. Segundo pesquisa desenvolvida pelo Socialbakers publicada pelo site Web 2 

engage64, o nível de respostas das marcas aos usuários nas Fanpages vem aumentando. Em 

outubro de 2012, eram apenas 5% dos posts eram respondidos pelas marcas, hoje novembro 

de 2013 esta porcentagem subiu para 15,5%. Lembrando que a comunicação digital tem como 

foco a interação entre seus usuários, estes números de interação da Converse devem aumentar, 

conforme dúvidas de seus fãs.  

Nesta próxima etapa da ficha de análise, foram levados em consideração assuntos 

referentes as ações dos fãs nas publicações escolhidas para análise. 

 

 

Gráfico 7: Nível da Pirâmide de Engajamento 
 

Nesta questão foram analisadas as classificações dos fãs a partir da Pirâmide de 

Engajamento, as opções eram os 5 pilares da mesma que são, “assistir”, “compartilhar”, 

“comentar”, “produzir” e “moderar”, os resultados para esta questão foram os seguintes, 

assistir esteve presente em todos os posts escolhidos, pois conforme a Pirâmide de 

Engajamento é o nível mais baixo, basta um “curtir” na postagem para que o usuário trafegue 

por este pilar. Compartilhar e comentar apresentaram 3 seleções cada, a ação para este pilar é 

compartilhar com os amigos que estão na plataforma social Facebook assuntos que sejam 

interessantes para o usuário e comentar é dar sua opinião, elogiar ou criticar alguma 

                                                           
64 Disponível em: < http://web2engagebrasil.com/2012/04/10/resposta-das-marcas-aos-usuarios-nas-redes-
sociais-cresceu/>. Acesso em: 06. nov. 2013. 
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postagem. Segundo Cipriani (2011) o uso das mídias sociais é democrático e livre, ou seja, 

cada usuário atua da forma de lhe convém no ambiente on-line, dando sua opinião sobre o que 

lhe chama atenção.  

Nesta questão, segundo os posts coletados não houveram fãs para se encaixar no pilar 

de produzir e moderar, sendo estes ou mais altos da Pirâmide de Engajamento. 

 
Gráfico 8: Motivação do conteúdo 

 
Esta questão é relacionada a motivação do conteúdo da postagem, que pode ser de 

ordem racional que segundo Kotler (2000, p. 576) "Os apelos emocionais tentam despertar 

emoções positivas ou negativas que motivem a compra. Já os apelos racionais estão 

relacionados com os interesses particulares das pessoas: afirmam que o produto trará 

determinados benefícios". Os resultados para esta questão foram os seguintes, 3 publicações 

eram de ordem racional, pois convidava os fãs a conhecerem a nova coleção de calçados e as 

outras 3 postagens era de ordem emocional, na qual em uma postagem tratava sobre 

aproveitar a vida e o que cada um mais gosta.  

 
 
 



61 

 

 
Gráfico 8: Palavras mais citadas pelos usuários 

 

Para finalizar a ficha de análise a última questão foi sobre as palavras mais citadas 

pelos usuários nos comentários das publicações, as opções eram, “adorei”, “sujeira”, “quero”, 

“feio”, “lindo”, “ganhar”, “desconfortável”, “confortável”, “estilo”, “eu tenho”, “curti” e 

“horrível”. Os resultados são os seguintes, curti, quero e lindo estavam presentes em 3 dos 

seis posts, adorei estava presente em 2 posts e estilo, sujeira, ganhar, eu tenho estavam em 1 

posts selecionado para análise. 

Segundo pesquisa feita pela Kissmetrics e publicada pelo site Diretriz Digital65 uma 

publicação tem como foco principal fazer uma pergunta ou pedir opinião dos fãs que atrai 

cerca de 100% mais interações na forma de comentários. Para que haja maior interação do 

público vale lembrar que fazer perguntas perspicazes e voltadas para os fãs aumenta o grau de 

afinidade entre marca e público, sendo então uma publicação bastante eficaz. 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Disponível em: < http://www.diretrizdigital.com.br/blog/como-melhorar-o-engajamento-da-fan-page-da-sua-
empresa/>. Acesso em: 06. nov. 2013. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo principal verificar quais as atividades que mais 

envolvem os consumidores da marca Converse, enquanto usuários da plataforma social 

Facebook. A partir da análise de conteúdo dos 6 posts publicados pela marca Converse que 

compuseram o corpus desta pesquisa, este universo mesmo que pequeno pode dar uma noção 

de como são as postagens realizadas pela Converse e a partir disso pode-se perceber que a 

mesma tem como foco principal seus consumidores. Esta consideração foi embasada a partir 

da interação com os fãs na forma de publicar o que é enviado e representar seus consumidores 

e fãs em suas mídias sociais. 

Nestas publicações foi detectado que em relação a Pirâmide de Engajamento os fãs 

estão mais engajados em curtir, comentar e compartilhar as publicações da marca, ou seja, 

estão nos níveis de assistir, compartilhar e comentar, houve usuários que se classificassem nos 

níveis mais altos de engajamento que são moderar e produzir, ou seja, pessoas que criam 

conteúdo em blogs, fóruns, no caso da presentes pesquisa, estes usuários enviam suas suas 

para que sejam postadas no Facebook da Converse.  

Ao descrever como os consumidores de All Star mencionam a marca no Facebook, 

verificou-se que os assuntos mais falados nas publicações da marca giram em torno do Rock e 

de ser uma pessoa diferenciada por usar All Star. Desta forma, percebe-se que os jovens são 

os mais representados na Fanpage da Converse, tanto em relação as fotografias, como em 

relação ao discurso usado nas publicações.  

Um ponto de grande importância para a pesquisa era comentar como as redes sociais 

digitais podem facilitar as relações entre a marca Converse e seu público alvo, e, neste aspecto 

detectou-se que é cada vez mais recorrente o uso de redes sociais digitais como mídia digital 

para anunciar e aproximar marca de consumidores. Com isso as próprias marcas criam formas 

oficiais para anunciar ou divulgar, que no caso do Facebook da Converse, se efetivou, já que 

ela criou tanto abas para divulgar e interagir com seus fãs, como as abas já citadas nesta 

pesquisa DC Comics, Localizar lojas, Love Tape e Hands ON.  

 A partir da ficha de análise pode-se constatar que existe uma singularidade em relação 

ao formato de como são as postagens, neste caso a maioria sendo fotografia. O que possibilita 

uma maior lembrança de marca.  

 Durante o período de execução desta pesquisa, também pode-se perceber que uma das 

maneiras mais eficientes das empresas interagiram com os consumidores, especialmente a 
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Converse, é através da internet, de forma a possibilitar que estreite a relação entre marca e 

público alvo considerando que o ambiente digital é o que possibilita um maior e mais rápido 

feedback em relação a imagem de marca.  

 Seguir e se ajustar às mudanças que está acontecendo nos diversos formatos de 

comunicação é fundamental para o bom andamento de uma empresa. E isso se torna mais 

relevante com o rápido crescimento das plataformas digitais de comunicação, em razão de que 

os papéis entre consumidores e produtores de mídia estão se intercalando e o poder de ambos 

está cada vez mais semelhante. Então, ou as marcas criam ações para motivar que seus 

consumidores adquiram características de prosumers, dando voz à marca em diversas 

plataformas ou terão que tratar as consequências desta omissão.  

 Deste modo a importância do relacionamento entre empresas e clientes é de grande 

valia e utilizar das características dos novos formatos de comunicação é um diferencial da 

empresa, de modo que estes novos formatos quebraram as barreiras entre o público e privado.  

 Para a pesquisadora a realização desta pesquisa foi positiva e resultou em várias ideias 

para próximas pesquisas, como por exemplo, aumentar o campo de análise, estudar os 

motivos que levam os fãs a se engajarem as marca. 
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ANEXO A – Linha do tempo da marca Converse 
 

1908 – 1918 

Marquis Mills Converse funda a Converse Rubber Shoe Company em Malden, MA. Após 

iniciar a produção de calçados de lona, é lançado o Converse All Star, o primeiro tênis de 

desempenho para basquete do mundo. No final deste período, a Converse já produzia até 

20.000 pares por dia. No mesmo ano Chuck Taylor amarra seu primeiro All Star. 

1921 – 1930 

Charles “Chuck” Taylor se junta a Converse com novas ideias para o All Star. Em 1923 o 

Harlem Renaissance é fundado. Também conhecido como o New York Rens, eles se 

apresentam por todo o país até 1949, remodelando o basquete e ganhando o primeiro 

Campeonato Mundial, com Converse nos pés. A assinatura de Chuck Taylor é incorporada ao 

logotipo All Star, marcando aquele que, até hoje, é reconhecido como o primeiro calçado de 

basquete endossado. 

1935 – 1942 

O campeão de Badminton Jack Purcell projeta junto à Converse o seu calçado - assinatura, 

inovador e durável, que mais tarde viria a ser um dos grandes sucessos da marca. A Converse 

modifica a produção para apoiar os esforços na guerra, projetando a bota A6 Flying Boot - 

utilizada por toda a corporação aérea do exército americano - e um tênis Chuck Taylor All 

Star para treinamento básico. 

1949 - 1974 

A Associação de Basquete da América e a Liga de Basquete Nacional se juntam para formar a 

NBA. Todos os jogadores calçam Chuck Taylor All Star. A Converse desenvolve uma versão 

baixa do All Star - o “oxford” - que logo se tornaria o calçado preferido, tanto de jogadores 

profissionais quanto daqueles que procuravam por lazer. Com tanto sucesso, o All Star Chuck 

Taylor ganha sete novas cores, além dos originais preto e branco. Em 1974 é lançado o One 

Star, um calçado de desempenho baixa que se tornou a escolha dos skatistas. 

1976 – 1984 

Enquanto o Pro Leather dominava as quadras de basquete profissionais, a Converse 

inaugurava um dos primeiros laboratórios de biometria da indústria. A Converse foi a 

patrocinadora oficial das Olimpíadas de Los Angeles, onde o time de basquete masculino 

americano ganhou medalha de ouro calçando Converse. 

1986 – 1994 

A Converse lança campanhas inesquecíveis, como “Escolha sua arma” e “Grandmama”. Em 
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1992, o Chuck Taylor All Star comemora 75 anos com 500 milhões de pares vendidos no 

mundo inteiro. 

2003 - 2008 

A Converse lança linhas de produtos assinadas com colaborações de John Varvatos e Dwyane 

Wade (primeira linha assinada de basquete da Converse, desde o Chuck Taylor All Star). 

Além disso, se junta ao RED, tornando-se parte do movimento mundial de conscientização. A 

marca entra no seu segundo século, honrando a herança de ver as coisas um pouco diferente, 

amar as pessoas que querem mudar o mundo para melhor e, basicamente, celebrando o 

espírito de rebeldia e originalidade. Além disso, entra para o Facebook.  

2010 – 2011. 

A Converse entra para o Twitter e Instagran, postando informações e fotos relevantes para 

seus fãs.  
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APÊNDICE A – Ficha para análise de conteúdo 
 

1. Questionário para qualificação dos posts selecionados.  
 

1. Dia da postagem 
( X ) 10 de junho (     ) 18 de junho (     ) 26 de junho (     ) 4 de julho  
(     ) 12 de julho (     ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
(     ) Lançamento de coleção  ( X  ) Música  (     ) Estilo de vida   
(     ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (     ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
(     ) Converse ( X  ) Usuário 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (     ) Publicidade ( X ) Dica  (     ) Vídeo  
(     ) Lazer  (     ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X  ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(  X   ) Sim   (     ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(     ) Sim  (  X   ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X   ) Assistir   (     ) Compartilhar (  X   ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(  X   ) Emocional (     ) Racional   

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
(     ) Adorei.  (  X   ) Sujeira  (  X   ) Quero   (     ) Feio   
(     ) Lindo  (     ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(     ) Estilo  (     ) Eu tenho  (  X   ) Curti  (     ) Horrível 
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2. Questionário para qualificação dos posts selecionados. 
 

1. Dia da postagem 
(     ) 10 de junho (  X   ) 18 de junho (     ) 26 de junho (     ) 4 de julho  
(     ) 12 de julho (     ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
(     ) Lançamento de coleção  (  X   ) Música  (  X   ) Estilo de vida   
(     ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (     ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
(  X   ) Converse (     ) Usuário 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (     ) Publicidade (     ) Dica  (     ) Vídeo  
(     ) Lazer  (  X   ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X   ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(  X   ) Sim   (     ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(     ) Sim  (  X  ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X  ) Assistir  (     ) Compartilhar (  X   ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(  X  ) Emocional (     ) Racional   

 

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
(  X  ) Adorei  (     ) Sujeira  (  X   ) Quero   (     ) Feio   
(  X  ) Lindo  (     ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(     ) Estilo  (     ) Eu tenho  (     ) Curti  (     ) Horrível 
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3. Questionário para qualificação dos posts selecionados. 
 

1. Dia da postagem 
(     ) 10 de junho (     ) 18 de junho (  X   ) 26 de junho (     ) 4 de julho  
(     ) 12 de julho (     ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
(     ) Lançamento de coleção  (     ) Música  (  X   ) Estilo de vida   
(     ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (  X   ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
(  X   ) Converse (     ) Usuário 
 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (     ) Publicidade (     ) Dica  (     ) Vídeo  
(     ) Lazer  (  X   ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X   ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(  X   ) Sim   (     ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(     ) Sim  (  X  ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X  ) Assistir  (  X   ) Compartilhar (     ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(  X  ) Emocional (     ) Racional   

 

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
(    ) Adorei  (     ) Sujeira  (     ) Quero   (     ) Feio   
( X ) Lindo  (     ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(     ) Estilo  ( X ) Eu tenho  ( X ) Curti  (     ) Horrível 
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4. Questionário para qualificação dos posts selecionados. 
 

1. Dia da postagem 
(     ) 10 de junho (     ) 18 de junho (     ) 26 de junho (  X   ) 4 de julho  
(     ) 12 de julho (     ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
(     ) Lançamento de coleção  (  X   ) Música  (  X   ) Estilo de vida   
(     ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (     ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
(  X   ) Converse (     ) Usuário 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (     ) Publicidade (     ) Dica  (     ) Vídeo  
(  X   ) Lazer  (     ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X   ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(     ) Sim   (  X  ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(     ) Sim  (  X  ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X  ) Assistir  (     ) Compartilhar (     ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(    ) Emocional (  X   ) Racional   

 

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
( X) Adorei  (     ) Sujeira  (     ) Quero   (     ) Feio   
(    ) Lindo  (     ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(    ) Estilo  (     ) Eu tenho  (     ) Curti  (     ) Horrível 
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5. Questionário para qualificação dos posts selecionados. 
 

1. Dia da postagem 
(     ) 10 de junho (     ) 18 de junho (     ) 26 de junho (     ) 4 de julho  
( X ) 12 de julho (     ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
( X ) Lançamento de coleção  (     ) Música  (     ) Estilo de vida  
(     ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (     ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
( X ) Converse (     ) Usuário 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (  X   ) Publicidade (     ) Dica  (     ) Vídeo  
(     ) Lazer  (     ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X   ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(  X   ) Sim   (     ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(  X  ) Sim  (    ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X  ) Assistir  (  X  ) Compartilhar (  X   ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(    ) Emocional (  X   ) Racional   

 

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
(    ) Adorei  (     ) Sujeira  (  X   ) Quero   (     ) Feio   
( X ) Lindo  (  X  ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(     ) Estilo  (     ) Eu tenho  (     ) Curti  (     ) Horrível 
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6. Questionário para qualificação dos posts selecionados. 
 

1. Dia da postagem 
(     ) 10 de junho (     ) 18 de junho (     ) 26 de junho (     ) 4 de julho  
(     ) 12 de julho (  X  ) 20 de julho 
 

2. Conteúdo da postagem 
(     ) Lançamento de coleção  (     ) Música  (     ) Estilo de vida   
(  X   ) Customização (     ) Tendência (     ) Profissão  (     ) Jogos  
(     ) Humor   (     ) Religião  (     ) Cultura  (     ) Política 
 

3. Autor da postagem 
(     ) Converse (  X   ) Usuário 
 

4. Gênero 
(     ) Informação (     ) Publicidade (  X  ) Dica  (     ) Vídeo  
(     ) Lazer  (     ) Estilo de vida 
 

5. Formato 
(  X   ) Fotografia (     ) Vídeo   (     )Gráficos  (     ) Ilustração 
 

6. Imagem com produtos (tênis) 
(  X   ) Sim   (     ) Não 
 

7. Resposta da marca Converse 
(     ) Sim  (  X  ) Não 
 
Análise 
 

1. Nível da Pirâmide de Engajamento 
(  X  ) Assistir  (  X  ) Compartilhar (     ) Comentar  (     )Produzir 
(     ) Moderar 

 
2. Motivação do conteúdo 

(    ) Emocional (  X  ) Racional   

 

3. Palavras mais citadas pelos usuários 
(    ) Adorei  (  X  ) Sujeira  (     ) Quero   (     ) Feio   
(    ) Lindo  (     ) Ganhar  (     ) Desconfortável (     ) Confortável 
(  X  ) Estilo  (     ) Eu tenho  (  X  ) Curti  (     ) Horrível 
   
 
 


