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Resumo
O perfil dos consumidores em tempos que os processos sociais migram para o mundo
digital passa por constantes mutações, como era de se esperar. O presente artigo aborta
tais mutações e como vem se formando o novo perfil deste consumidor, aqui chamado
prossumidor, chegando a questão chave dos metagrupos de referência. Através da
observação não participante, observou-se que, assim como no mundo offline, a
formação de grupos que partilham opiniões semelhantes ocorre mesmo sem a procura
e influência novos indivíduos a partir do fenômeno “boca a boca”, mas desta vez,
online.
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INTRODUÇÃO

Estudar o consumo e as mudanças que estão ocorrendo no mercado são
fundamentais para mantermos estratégias de marketing empresarial, governamental e
até mesmo no setor filantrópico. É necessário reciclar e revisar o uso de conceituações,
reconsiderar nossos conhecimentos sobre o consumidor, pois é exigem constante
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atualização e aprofundamento. É justamente pela existência destas mudanças
ininterruptas na forma de consumir que encontramos a urgência de estudar uma fase até
então pouco abordada pela academia: o período pré-compra.
Não é difícil encontrar artigos que construam o processo de decisão de compra.
Com uma breve busca, encontram-se artigos, livros e revistas que nos explicam o
comportamento do consumidor e os rituais do consumo. McCraken (2003) é um dos
pesquisadores que fazem esta abordagem de forma bastante relevante. Segundo o autor,
adquirir um bem significa se apossar de uma pequena parte concreta do estilo de vida
que aspiram. Consumir consolida o caráter simbólico de reivindicação de status e
equidade social. Esta construção simbólica do “quem eu quero ser”, ou “como quero
parecer que sou” são fatores que tornam o consumo algo tão complexo.
Consumir ultrapassa a necessidade de suprir necessidades básicas: é construir o
seu eu de acordo com o que se deseja ser, como eu quero que os outros achem que eu
sou e o que eu realmente sou, como abordam Hoyer e McInnis (2011) em seu livro
sobre o comportamento do consumidor. Os autores, a partir de um estudo bastante
aprofundado e de embasamento bibliográfico extenso, perpassam as teorias de todas as
fases do processo de consumo, desde aspectos cognitivos até os funcionais. Porém as
questões dos grupos de referência ainda são abordadas de forma pouco aprofundada.
Por esta razão buscou-se entender, pelo contexto brasileiro, como o consumidor
é influenciado no contexto de novas possibilidades que vivenciamos: através da internet
e todos os múltiplos canais de comunicação propiciados por ela. Mais que isso, através
da possibilidade de comunicação circular, onde mercado e consumidor interagem tanto
quanto os consumidores interagem entre eles.
CONTEXTUALIZANDO O PROSSUMIDOR
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O termo prosumer surgiu em 1980 quando Alvin Toffler (1980, p. 270) descreve
a mudança de comportamento que o consumidor passava a delinear já naquela época:
o fenômeno do “faça você mesmo”. Toffler observou que o consumidor começava a
abrir mão de serviços terceirizados para começar a realizar diversas atividades por
conta: montagem de móveis, serviços elétricos, atendimento em lojas, etc. Essa
mudança de comportamento - o fenômeno da prossumerização - que iniciou de forma
tímida nos anos 80 ganhou impulso com a popularização da internet e teve sua teoria
adaptada para a nova realidade: o mundo digital.
Hoje, prossumerização pode ser descrita colocando o consumidor atual

“como uma nova personagem emergente no campo de
estudos do consumo. É necessário que possamos
compreender seu nível de influência diante à
propaganda para que possamos entender o novo
consumidor e como conseguiremos chamar sua
atenção daqui para frente, já que a propaganda
tradicional tem hoje uma voz concorrente que se ainda
não tem uma penetração social tão grande, tem uma
credibilidade aparentemente maior, por vir de fonte
(teoricamente) desinteressada.” (MOTTA, 2014, p.
34)

São comuns os usos de sinônimos do termo prossumidor para referir a este
mesmo fenômeno. Podem dizer respeito aos fãs que interagem de alguma maneira com
a marca e outros consumidores desta (JENKINS, 2010), usuários da web que não
apenas leem as notícias mas comentam, compartilham e participam de alguma forma
com as informações disponíveis (SANTAELLA, 2013), os que colaboram na através
de feedbacks servindo como um termômetro para as empresas (TERRA, 2010) e, como
defende Anderson (2006), todos tornando-se formadores de opinião a partir da troca
diária de informações com nossos pares, pois saímos “da era da informação e
[entramos] na era da recomendação”.
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Prossumidor, portanto, é o consumidor que não necessariamente realiza a
compra, mas que com certeza produz informações a respeito das marcas com as quais
interage, mesmo que apenas via algoritmo: Ao buscarmos um produto no Google, por
exemplo, estamos disponibilizando informações sobre nosso interesse neste produto ou
nesta categoria de produto e as empresas que compram tais informações estão aptas a
traçar um perfil de seu consumidor em potencial. Entretanto, no outro extremo existem
os prossumidores que se engajam em serem percebidos, produzem conteúdos,
interagem através de likes, compartilhamentos e ranqueamentos nos sites das empresas,
em sites de opinião e nas redes sociais, levando sua opinião a todos que estiverem
dispostos a lê-la.

METAGRUPOS DE REFERÊNCIA

Tendo em vista que o prossumidor é aquele que gera informações através de
suas atitudes e disseminação de opinião, podemos dizer que grupos de referência são
formados por prossumidores ao passo que: 1) formadores de opinião necessitam de
porta-vozes; 2) grupos são formados por pessoas por algum vínculo.
É importante ressaltar, entretanto, que os grupos de referência não surgiram
apenas após o surgimento da internet. A web apenas permitiu que tais grupos
multiplicassem suas possibilidades, facilitando o encontro de pessoas que, não fosse de
forma virtual, jamais teriam conhecimento uma sobre a outra.

“Os grupos de referência são formados de forma gradativa ao
longo do desenvolvimento do processo de socialização em que
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indivíduos e grupos específicos tornam-se referências
positivas ou negativas para outros pelas suas interações. São
considerados como principais grupos de referência a família,
as associações profissionais, as organizações comunitárias e
os amigos.” (LEITE; BATISTA; SOUZA. 2011, p. 249)

A ampliação deste grupo devido ao mundo conectado, conforme já dito, é
assegurado pela continuação da fala dos autores que afirmam ainda que qualquer pessoa
que sirva como ponto de comparação ou referência na formação da construção de
valores, atitudes e comportamentos também faz parte de seu grupo de referência.
Lévy (2002) afirma que
“uma rede de pessoas interessadas pelos mesmos
temas é não só mais eficiente do que qualquer
mecanismo de busca mas, sobretudo, do que a
intermediação cultural tradicional, que sempre filtra
demais, sem conhecer no detalhe as situações e
necessidades de cada um. (LÉVY, 2002, apud
COSTA, 2005, p. 246)

Ou seja, a busca de informações nos grupos de referência é uma busca de
opiniões que, ou assegurem a opinião do próprio usuário, ou vá de encontro às
necessidades dele. A publicidade tradicional, onde o anunciante apresenta aqueles
atributos do seu produto ou serviço que considera os certos para o seu consumidor.
Nessa seleção de atributos a serem ressaltados, o anunciante pode estar filtrando
(gatekeeping) outros possíveis consumidores ou, até mesmo deixando de citar outras
qualidades e usos que o seu consumidor em potencial poderia preferir aos anunciados,
aumentando a chance de compra.
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Portanto, grupos de referência são os responsáveis por ampliar o conhecimento
do consumidor acerca daquilo que ele busca, de direcionar o olhar do consumidor,
alertar sobre possíveis falhar ou perigos e auxiliar na construção da opinião dos demais
consumidores.
Dois papéis importantes dos prossumidores, endossados pelo grupo de
referência assegurando sua veracidade são chamados gatekeeping e gatewatching e
dizem respeito ao filtro e do guia que estas pessoas representam no processo de escolha
dos demais consumidores.
“Gatekeeping é quando há uma força sinérgica aos
esforços de divulgação de quem anuncia ou de
experts que dão suas opiniões sobre determinado
produto ou serviço, endossando a publicidade
convencional e selecionando os melhores
produtos/serviços [...] gatewatcher pode
ser
definido, a partir da conceituação publicitária que
estamos propondo, como o guia na decisão de
compra. É responsável pelo processo de guia, onde
o usuário está apto a responder através de
feedbacks, likes, comentários, e ranqueamentos
acerca e um produto/serviço. É sempre espontâneo,
não parte de nenhum desígnio pré-determinado,
exceto quando há intenção de alerta (malefícios do
produto, engodo, etc.). (MOTTA, 2014, p.45-46)

A estas novas características dos grupos de referência enquanto um conjunto de
prossumidores, ou seja, indivíduos que, em geral, estão reunidos em ambientes virtuais,
trocando informações entre si com uma velocidade e alcance jamais imaginados antes
do contexto da internet, foi dado o nome de metagrupos de referência (LEITE;
BATISTA; SOUZA, 2011, p. 251) “como recurso para acomodar os movimentos e as
produções de sentido” que a atualidade comporta.
Praticamente todos os ambientes de venda virtual já corroboram esse novo perfil
de consumo, demonstrando a importância do grupo na escolha individual.
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Grandes lojas internacionais como a Amazon (vide Figuras 1 e 2) e nacionais
como Saraiva (vide Figuras 3 e 4) já possuem ferramentas que não só apresentam
valores simbólicos (através de ranqueamento, estralas, ou nota) que os compradores
designam aos produtos como dispõem espaços para comentários, muitas vezes
separados em “prós” e “contras” (vide Figura 5).

Figura 1 Exemplo de sugestões de venda do site Amazon.com

Figura 2 Exemplo de feedback no site Amazon.com
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Figura 3 Exemplo de sugestão de venda do site Americanas.com.br

Figura 4 Exemplo de feedback no site Americanas.com.br
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Figura 5 Exemplo de feedback em forma de comentários categorizados

Portanto, muito embora não sejam todos os consumidores e/ou nem em todos
momentos que eles estejam em busca de sugestões de outros indivíduos que não eles
mesmos, ainda assim serão expostos ao fenômeno da prossumerização como recém
visto.
Hoyer e McInnis (2011) pontuam que tais avaliações são cada vez mais
importantes no processo de tomada de decisão, pois, por mais que não possam assegurar
a satisfação com a compra, ao menos minimizam os riscos de realizar uma compra ruim
ou que não atenda às demandas do comprador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo busca ressaltar a importância dos metagrupos de referência no
processo de decisão ao mostrar que, mesmo quando não estamos procurando
informações de outros indivíduos, acabamos expostos a elas.
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Esta exposição, ainda que não requisitada acaba por influenciar a opinião do
consumidor que, com o endosso de outros usuários que confirmam a efetividade do
produto ou serviço, a qualidade de entrega, o atendimento das necessidades
demandadas pelo consumidor, etc. fica mais confortável em efetuar a compra, pois tem
os riscos minimizados.
A ferramenta Consumer Barometer, da Google, através de pesquisa com 4765
usuários da internet, analisou como os brasileiros estão usando a internet (vide Figura
6). Os resultados apenas corroboram o que está exposto pelo próprio mercado. Se os
sites estão adaptando seu conteúdo para expor a opinião dos consumidores, é porque
esta opinião realmente tem peso na decisão de compra. Segundo o Consumer
Barometer, 44% dos brasileiros usam a internet para comparar produtos e serviços antes
de efetuar a compra do mesmo e 26% admitem buscar opiniões online.
Para finalizar, é importante frizar que tal número tende a ser ainda maior devido
o fato observado na conclusão da dissertação de mestrado da autora deste artigo
(MOTTA, 2014), onde, através da aplicação de questionário (amostra de 435
indivíduos) e entrevista em profundidade, foi possível observar que existe relutância
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Figura 6 Uso web por usuários brasileiros a partir do ConsumerBarometer
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para admitir a influência de busca externa de opiniões antes da compra. Ao perguntar
aos respondentes se realizava tal busca antes de comprar, 33% da amostra respondeu
que não, entretanto, nas perguntas subsequentes quando foram abordados os canais ou
grupos onde os respondentes buscavam referências antes da compra, não ouve nenhuma
resposta nula, todos assinalaram alguma forma de influência.
A busca por respostas de porque isto acontece deve permanecer. Assim como o
estudo da influência dos grupos e da necessidade de endosso antes mesmo de realizar
uma compra.
Este artigo teve como pressuposto assegurar a continuação de tais pesquisas,
bem como estimular o uso de termos que relacionem os fenômenos do consumo no
contexto atual.
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