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1. RESUMO 

A pesquisa visa analisar e interpretar interações entre consumidores e 

empresas no âmbito de comunidades online na rede social Facebook, avaliando 

o potencial relacional delas decorrentes na promoção de ações de informação, 

educação e conscientização sobre modos de produzir e consumir alimentos 

saudáveis, difusão crítica de conceitos e práticas da sustentabilidade e de 

redução de impactos socioambientais indesejáveis.  

2. INTRODUÇÃO 

Nos espaços virtuais, é possível localizar, observar e tentar compreender 

grupos que se associam por livre e espontânea vontade a partir de identidades 

e ideologias alimentares, para debater, discutir e negociar suas práticas de 

consumo. O estudo das interações online entre consumidores e empresas 

(JENKINS,2006) pode ser reveladora dos principais, mais delicados e 

comprometedores aspectos e valores postos em circulação por ocasião das 

crises ocasionadas por inseguranças alimentares, em decorrência de denúncias 

e/ou suspeitas da comercialização e consumo de alimentos deteriorados, 

deturpados ou contaminados por agentes físicos, químicos e/ou biológicos.  

Entendemos, desde as primeiras proposições de Rheingold (1993), uma 

comunidade online como agregações sociais que emergem da internet quando 

pessoas em número suficiente se envolvem em discussões públicas longas o 

bastante, com o devido envolvimento emocional, para formar redes de 

relacionamento pessoal no ciberespaço. É também nesse mesmo sentido que 

Kozinets, Hemetsberger e Schau (2008) pensam as comunidades online como 

aquelas encontradas nas plataformas de redes sociais que facilitam a interação 

dos indivíduos ao debaterem temas de interesse mútuo, compartilhando visões 

de mundo e experiências. Os indivíduos que integram essas comunidades  

apresentam três fatores que as definem: i) consciência compartilhada; ii) rituais 

e tradições, e iii) um senso de responsabilidade moral (MUNIZ; O’GUINN, 2001). 

3. OBJETIVOS 

A pesquisa visa analisar diferentes experiências e abordagens afetas à 

interação digital entre consumidores e empresas produtoras de alimentos em 

comunidades selecionadas do Facebook, em contextos de denúncia e/ou 

suspeita de contaminação ou deterioração de alimentos, buscando compreender 

os modos de funcionamento dos processos comunicativos socioculturais 



articulados nesses espaços e obter informações e achados úteis e produtivos 

para o gerenciamento de crises online, bem como para a implantação de ações 

estratégicas de marketing relacional e educativo em contextos de ameaças e 

inseguranças alimentares. 

4. METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa vêm sendo empregados métodos e 

procedimentos da pesquisa netnográfica, conforme propostos e sistematizados 

por Kozinetz (2010, 2016). Para a consecução do objetivo proposto, a pesquisa 

vem se utilizando de abordagens qualitativas baseadas na coleta e análise 

sistemática de excertos de textos e comentários reativos, produções textuais 

criativas e interações comunicativas do público alvo com empresas expostas a 

situações de crise alimentar no ambiente digital, que vêm constituindo o seu 

corpus. Para a análise crítica dos conteúdos selecionados, estão sendo 

aplicados os princípios teórico-metodológicos da Análise de Conteúdo, conforme 

propostos por Bardin (1977) e Krippendorff (1990), a saber: i) coleta, seleção e 

preparo das informações (postagens nas comunidades digitais); ii) unitarização; 

iii) categorização; iv) descrição e v) interpretação e análise final. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa, até o momento, foi dedicada ao mapeamento e seleção de 

comunidades online para análise segundo a presença dos elementos 

estruturantes exigidos pela metologia proposta por Kozinets (2010,2016), ou 

seja: serem altamente ativas, heterogêneas, interativas e profundamente 

engajadas no debate de temas de interesse mútuo, partilhando experiências e 

visões de mundo. A partir de análise eliminatória aplicada em doze comunidades 

online identificadas no Facebook, foram escolhidas três focadas na alimentação 

vegetariana e veganismo: “Ogros veganos” 

(https://www.facebook.com/groups/ogrosveganos/; com 164.578 membros;  

“Vegetarianos e veganos do Brasil” 

https://www.facebook.com/vegetarianoseveganosdobrasil/, com 90.346 

participantes, e “Grupo Veganismo” 49.512 membros. 

(https://www.facebook.com/groups/grupoveganismo/). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Nas comunidades selecionadas, os temas de maior impacto eleitos para análise 

foram relativos aos fenômenos: Operação “Carne Fraca” – deflagrada pela 

https://www.facebook.com/groups/ogrosveganos/
https://www.facebook.com/vegetarianoseveganosdobrasil/
https://www.facebook.com/groups/grupoveganismo/


Polícia Federal, em 17 de março de 2017 e que apontou adulteração da carne 

pelas principais empresas do ramo –  e presença recorrente de resíduos de 

agrotóxicos em frutas e hortaliças. Os materiais calalogados para análise foram 

comentários reativos e debates decorrrentes de matérias publicadas nos 

principais veículos da mídia impressa e digital no Brasil e memes temáticos, cada 

um deles acumulando mais de três mil curtidas, 1.100 compartilhamentos e cerca 

de 50 comentários. A compreensão desses fenômenos comunicacionais 

interativos das comunidades com as empresas produtoras de alimentos, vem 

comprovando seu potencial gerador de importantes subsídios para a ação 

educativa, conscientizadora e preventiva por parte das corporações, muito além  

do mero gerenciamento de crises no ambiente digital (JUNQUEIRA, 2017). 
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