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1. RESUMO  

Este estudo procura explorar a contribuição da cultura participativa para o 

planejamento da comunicação digital nas mídias sociais digitais e está circunscrito à 

área da Ciências da Comunicação e Ciências Sociais, subáreas de Comunicação 

Digital e Cultura da Convergência. Recorre-se à literatura sobre conceitos de 

identidade na pós-modernidade, cultura do consumo e redes sociais na internet. 

Propõe-se o estudo de caso e análise de conteúdo das publicações da Avon no 

Facebook, visando a identificação de aspectos de cultura participativa antes e após o 

novo posicionamento da marca nos meios digitais. 

Palavras-chave: comunicação digital, mídias sociais digitais, cultura participativa, 

identidade na pós-modernidade. 

2. INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade em rede, e várias transformações sociais podem 

ser identificadas nos aspectos da dinâmica social. Hoje no Brasil 54% da população 

tem acesso à internet, segundo o IBGE1 são mais de 95 milhões de cidadãos com 

acesso à rede. 

No universo digital, destaca-se o advento das mídias sociais digitais, que 

promovem abertura para o diálogo e interação entre atores sociais. Os indivíduos 

passam a adotar uma nova posição perante o conteúdo consumido, gerando debates 

e atenção sobre temas emergentes. Entende-se que tal posição está diretamente 

relacionada aos processos identitários da pós-modernidade.  

É neste contexto que as organizações e grandes veículos de comunicação 

começam a transformar o modo de se comunicar com seus públicos. Com as 

ferramentas digitais amplamente evoluídas, os negócios encontram a possibilidade de 

construir uma comunicação digital segmentada e direcionada à diferentes públicos.  

A Avon a maior empresa de vendas diretas do mundo, conhecida por 

desenvolver projetos que são referência no que tange o respeito e valorização da 

mulher, adotou em 2015 um novo posicionamento global de marca, focado no 

empoderamento da mulher. A empresa vem direcionando esforços para produção de 

conteúdo que objetiva a valorização da mulher e equidade de gênero.  

                                                
1 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/11/brasil-tem-98-milhoes-de-novos-internautas-entre-
2013-e-2014-diz-ibge.html. Acesso em 17/07/2017 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/11/brasil-tem-98-milhoes-de-novos-internautas-entre-2013-e-2014-diz-ibge.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/11/brasil-tem-98-milhoes-de-novos-internautas-entre-2013-e-2014-diz-ibge.html
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3. OBJETIVOS  

 Objetivo geral: explorar a contribuição da cultura participativa para o 

planejamento da comunicação digital nas mídias sociais digitais.  

Objetivo específico: Analisar a comunicação digital da marca no Facebook 

antes e após seu novo posicionamento em 2015. 

4. METODOLOGIA  

1) Estudo bibliográfico e documental 

2) Estudo de caso da Marca Avon, a fim de analisar detalhadamente a comunicação 

digital da Avon no Facebook antes e após a mudança de posicionamento da marca. 

3) Análise de conteúdo social media: investigar as publicações escolhidas pela autora 

na fanpage da marca no Facebook e criar categorias para classificação dos dados 

coletados 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Em decorrência do processo de globalização e dos avanços tecnológicos, em 

que a velocidade é um imperativo, a sociedade vem se adaptando ao cultivo do 

imediatismo, envolvendo-se apenas na necessidade do consumo acelerado. O 

surgimento das redes sociais digitais permitiu transformações nas relações entre os 

indivíduos.  

Jenkins (2008) propõe que a sociedade está incorporada em um período de 

convergência, em que os poderes de consumo e de produção intercambiam 

informações. Nesse sentido, a formação de novos saberes e produtos são elaborados 

por meio do que o autor chama de cultura participativa. 

Deste modo, o consumo se mostra como um meio coletivo de produção de 

significados inseridos na cultura da convergência. O ator social, que anteriormente era 

meramente consumidor de informação, passa a ter outro papel, o de construção 

coletiva. 

Essa dinâmica cultural que vivenciamos, em que a convergência das mídias é 

elevada, os movimentos de participação facilitam a influência alternativa de produção 

e circulação de conteúdo. Ainda segundo o autor (idem, 2015), os consumidores estão 

aptos a utilizar diferentes tecnologias para obter um controle mais assertivo sob suas 

preferências no consumo de mídias e na interação com outros consumidores.  
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 A Avon, marca pioneira em cosméticos, renovou sua comunicação e em 2015 

publicou um novo posicionamento 2institucional em que uniu todos os seus esforços 

para debater questões de empoderamento feminino e diversidade de gêneros. Tal 

renovação permitiu à marca se tornar foco de atenção e estudo no que tange o 

desenvolvimento de ações que estejam em consonância com o que está sendo dito 

nas mídias sociais digitais. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Ao realizar o estudo de caso nota-se que a Avon, ao investir em modelo 

estratégico de comunicação digital, começa a entender as interações e preocupações 

de seus públicos e com isso elabora uma comunicação que conversa tanto com os 

valores da organização quanto às questões éticas que pautam a nossa coletividade. 
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