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Resumo 
 

Este trabalho estabelece um paralelo entre o primeiro episódio da terceira temporada da 
série Black Mirror e as avaliações de marcas em redes sociais na contemporaneidade. As 
reações, avaliações e finalizações em conteúdos nas redes têm afetado diretamente a 
expressividade marcária das organizações contemporâneas. A circulação midiática passa 
a ser atributo essencial nesse processo, dando importância até então ímpar à interação dos 
sujeitos com os discursos das marcas. Para realizar essa reflexão, colocamos em discussão 
o próprio episódio e ainda conceitos como folksonomia, expressividade marcária e 
circulação midiática. 

 
Palavras-chave: Consumo; Redes Sociais; Black Mirror; Circulação midiática; 

Folskonomia. 

 

A comunicação em rede modificou a relação dos sujeitos com as marcas e suas 

estratégias de comunicação, dando voz a grupos que, historicamente, foram 

estigmatizados pelas campanhas publicitárias. Vários fatores permitiram o levante desses 

grupos perante a essas situações e a presença nas redes sociais é um dos fatores. 

Implantando, de fato, uma comunicação circular, a comunicação em rede permitiu maior 

interação entre marcas e sujeito, permitindo que o sujeito se organizasse em grupos 

capazes de enfrentar o poder hegemônico, garantido, principalmente pelo seu poder 

econômico. 

Um fenômeno característico desse cenário reside nas avaliações de páginas de 

marca. No Facebook, principal rede social utilizada pelos jovens brasileiros, 

consumidores interagem com páginas de marcas para manifestar seu apoio ou sua 

indignação, seja por conta de produtos, de serviços, de ações de comunicação ou por 

motivos diversos. E é a partir de um dos tipos de interações possível, as avaliações, que 
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ancoramos o objeto de estudo desse trabalho. Por meio da possibilidade de interação, os 

sujeitos podem reagir aos conteúdos veiculados pelas marcas de formas diversas. 

O trabalho propõe colocar em discussão as avaliações recebidas por marcas 

brasileiras, estabelecendo um paralelo entre os diversos potenciais de interação e o 

primeiro episódio da terceira temporada da série Black Mirror, Nosedive. Assim, 

apresentaremos um breve comentário acerca do episódio, do papel do sujeito na 

classificação de conteúdos da web 2.0 a partir do conceito de Folksonomia (PRIMO, 

2007). Em seguida, discutiremos questões relativas à construção dos atributos de 

expressividade marcária em tempos contemporâneos, para propormos uma reflexão em 

torno de situações específicas em que a interação com os consumidores passou a afetar a 

imagem da marca. 

 

Nosedive: ficção distópica, mas nem tanto 

A expressão apresentada no título desse trabalho passou a ser usada 

corriqueiramente, principalmente nas redes sociais, quando se fala de algo assustador 

relacionado à presença das tecnologias no dia a dia. A frase faz referência ao seriado 

britânico veiculado pela Netflix que apresenta um futuro distópico no qual a tecnologia 

passa a ter grande influência sobre as relações sociais, enfatizando aspectos negativos das 

relações sociais mediadas por aparatos tecnológicos.  

Em 2016, foi disponibilizada a terceira temporada da série. Com 16 episódios, a 

temporada tem início com o episódio intitulado Nosedive, em tradução livre, Queda livre. 

Nele, é representada uma época na qual as pessoas se avaliam por conta de suas atitudes 

no dia-a-dia e pelas suas postagens em redes sociais. A avaliação é feita por meio de um 

dispositivo e de uma lente que, aplicada na pupila, permite o reconhecimento e a 

visualização de informações sobre as pessoas, para facilitar o processo de interação e a 

troca de avaliações entre elas. 

A história do episódio gira em torno de Lacie Pound, uma jovem obcecada pelas 

avaliações e que guia sua rotina a partir disso. Ela mora com seu irmão, mas o contrato 

de aluguel deles está para vencer. Ela encontra uma casa num condomínio de luxo, a 

Enseada dos Pelicanos, porém, o aluguel no local está fora das condições de Lacie. Apesar 

disso, há uma possibilidade: O Programa de Influenciadores Premium. Nele, quem possui 

avaliação acima de 4.5 na rede social obtém um desconto de 20% no valor do aluguel. No 
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entanto, a média de Lacie começa o episódio em 4.2 e, para obter o benefício, é preciso 

que ela melhore sua avaliação.  

A jovem busca uma empresa que oferece consultoria de avaliação de imagem, a 

Reputelligent, que faz a análise da reputação dos sujeitos na rede social e indica caminhos 

para obter melhores avaliações. O consultor da empresa recomenda a Lacie buscar 

estabelecer contato com pessoas de fora do seu círculo, com altos índices de avaliação, 

que irão contribuir para que ela alcance a almejada nota que permitiria alcançar seu 

objetivo. No entanto, ele indica para ela que isso só aconteceria em cerca de 18 semanas, 

muito mais tempo do que Lacie dispõe para fechar o contrato de aluguel. 

A garota passa a se esforçar para buscar melhorar sua avaliação, até que Naomi, 

uma amiga de infância com altos índices de avaliação, ao ver uma postagem de Lacie, 

entra em contato convidando-a para seu casamento. Ela revela que na cerimônia todos os 

convidados possuem avaliação em torno de 4.8, o que Lacie percebe como a oportunidade 

ideal de subir sua avaliação aos 4.5 mínimos para obter o desconto. 

Lacie deposita o valor de entrada do aluguel e parte para o casamento de Naomi. 

Antes de sair de casa, porém, numa discussão com seu irmão, que é contra a preocupação 

excessiva de Lacie com as notas na rede social e a artificialidade das relações construídas 

por ela, recebe uma nota negativa dele. Recebe também uma nota negativa de um 

motorista de taxi que a aguardava na porta de casa. Recebe mais uma nota negativa de 

uma mulher em quem esbarra quando se encaminhava para o taxi.  

Ao chegar ao aeroporto, seu voo fora cancelado. Ao tentar remarcar a passagem, 

não consegue porque todos os voos estão lotados e só há espaços disponíveis para 

consumidores com avaliação acima de 4.2, nota que Lacie não possui mais em função dos 

imprevistos que passou anteriormente. Ela se exalta e a funcionária da companhia aérea 

chama a segurança para Lacie. O segurança a pune com a perda de 1 ponto em sua 

avaliação e ainda informa que todas as avaliações negativas nas 24 horas seguintes terão 

o dobro de impacto em sua conta. Ela decide seguir viagem de carro e, ao tentar alugar 

ao veículo, em função de sua nota, só consegue alugar um modelo antigo, o iCruiser 2. 

Ela segue viagem com o carro, que é elétrico, mas cuja bateria descarrega. Ao tentar 

recarregar o veículo, descobre que por ser um modelo antigo, seu carregador não é 

compatível com o posto em que vai abastecer. Ela não consegue abastecer o veículo e 

ainda recebe uma avaliação negativa do funcionário do posto. Desesperada, segue para a 
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estrada e tenta obter uma carona, sem sucesso. Para completar, os motoristas que passam 

diminuem ainda mais sua avaliação. 

Uma caminhoneira, Susan, para e oferece carona a Lacie, que inicialmente resiste, 

mas aceita. A caminhoneira revela a Lacie que já foi muito preocupada com suas 

avaliações e que chegou a possuir nota 4.6. No entanto, parou de se preocupar com isso 

uma vez que seu falecido marido morreu por conta das complicações de um câncer e 

porque não obteve um lugar em determinado hospital por possuir nota 4.3. Ela deixa Lacie 

a cerca de 50 quilômetros do local em o casamento vai acontecer e segue viagem. 

Lacie consegue outra carona com uma van de fãs de um seriado que viajavam para 

um encontro do programa, fingindo ser também uma fã do show. No entanto, ao longo da 

viagem, Naomi entra em contato e informa que Lacie não deve mais comparecer ao 

casamento por conta de sua avaliação, que caiu muito e a envergonharia diante de seus 

convidados. Lacie retruca e tenta explicar, mas Naomi é incisiva ao dizer que não quer 

mais sua presença lá. Desorientada, ela revela que não era fã do seriado, é expulsa da van, 

tenta obter carona na rodovia, recebe mais avaliações negativas e, por fim, consegue uma 

moto de quatro rodas para seguir até o casamento. Ela toma uma garrafa de uísque que 

Susan a havia dado e chega ao local do casamento alcoolizada, suja e no limite por conta 

das situações que enfrentou.  

Os seguranças do local tentam barrar seu acesso, mas ainda assim ela entra, pelos 

fundos, sujando-se de lama e detritos. Chega ao casamento e faz um discurso de madrinha 

que é mais um desabafo, no qual fala sobre a verdade de sua relação com Naomi, uma 

relação abusiva e sem companheirismo. Ao final do discurso, recebe várias avaliações 

negativas, ameaça os convidados com uma faca e é presa. Ao ser presa, ela tem seus bens 

confiscados, sua lente de acesso à rede social é removida e é colocada numa cela de vidro. 

Na cela da frente está um homem, que começa a discutir com Lacie. Os dois trocam 

ofensas e o episódio termina com o debate acalorado e a troca de ofensas entre os dois. 

Todo o episódio é muito bem iluminado e as cores exploram tons pasteis de rosas, 

azuis e verdes. O equilíbrio visual dos elementos é simétrico, o uso das cores é harmônico 

e toda a concepção visual tende a ser agradável aos olhos. Agradável até demais, uma vez 

que tudo é muito limpo, etéreo e estetizado. Associamos tamanha estetização à 

representação de futuro proposta. Por se tratar de um futuro no qual a maioria das pessoas 

está preocupada com suas avaliações, suas relações, tanto de consumo quanto afetivas, há 
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uma preocupação excessiva em que tudo seja limpo, simétrico e harmônico. Ou, como 

explica Bauman:  

 
o interesse pela pureza e a obsessão com a luta contra a sujeira emergem como 
características universais dos seres humanos: os modelos de pureza, os padrões 
a serem conservados mudam de uma época para a outra, de uma cultura para a 
outra – mas cada época e cada cultura tem um certo modelo de pureza e um 
certo padrão ideal a serem mantidos intactos e incólumes às disparidades. 
(BAUMAN, 1998, p. 16) 

 

Temos com isso, então, uma das primeiras características do futuro distópico 

representado em Nosedive: a excessiva preocupação com a limpeza e a pureza, uma vez 

que a sujeira pode afetar nas avaliações. Embora isso sirva para indiciar uma característica 

do tempo representado no episódio, remete também à pós-modernidade, servindo também 

como um diagnóstico do contemporâneo: “O cuidado com a pureza concentra-se não 

tanto no combate à “sujeira primária” quanto na luta contra a “metassujeira” – contra 

afrouxar ou negligenciar totalmente o esforço de manter as coisas como são.”. 

(BAUMAN, 1998, p. 20). A partir daí, reconhecemos que o futuro distópico não chega a 

ser tanto assim. 

Outro aspecto que chama atenção no episódio é a afetação na atuação. No período 

representado, a grande maioria das pessoas é muito sorridente, entoa a voz de forma 

estridente e age como se estivesse fazendo de tudo para agradar ao outro. Com o passar 

do episódio, compreende-se tamanha afetação: o comportamento afeta nas avaliações, 

que se tornaram um importante instrumento de controle, de acesso e do estabelecimento 

de relações. Além disso, as relações de consumo são permanentemente afetadas pela 

avaliação: seja no aluguel da casa, na remarcação de uma passagem aérea, no aluguel do 

carro. 

Com isso, temos então que um atributo da esfera privada, a construção das 

identidades na rede social, passa a ser tornado público e, mais ainda, torna-se instrumento 

de determinação da ordenação social, do acesso aos bens de consumo, de instrumento de 

construção de cidadania e instrumento determinante no estabelecimento das relações. 

Recorremos novamente a Bauman (2001, p. 49), que aborda esse fenômeno como 

característica da modernidade líquida: “Não é mais verdade que o “público” tente 

colonizar o “privado”. O que se dá é o contrário: é o privado que coloniza o espaço 
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público, espremendo e expulsando o que quer que não possa ser expresso inteiramente, 

sem deixar resíduos, no vernáculo dos cuidados, angústias e iniciativas privadas”. 

O atributo das avaliações entre os sujeitos remete à ideia de folksonomia, conceito 

que faz referência ao tagging social, inversão nos processos de classificação, em que o 

sujeito passa a ter importância ímpar na classificação dos conteúdos na rede. Fenômeno 

característico da organização da sociedade em rede, a folksonomia passa a ganhar 

relevância, principalmente, com a consolidação da chamada web 2.0 

 

Folksonomia e a transformação na função do receptor para interator 

A segunda geração de serviços online ficou conhecida por web 2.0 (O’REILLY 

apud PRIMO, 2007). Ela potencializou processos colaborativos e facilitou a participação 

do sujeito ao trabalhar a rede como plataforma. Quando Primo (2007) aborda a questão 

específica da organização de conteúdos na web 2.0, ele menciona o social bookmarking, 

que consiste na classificação de sites favoritos em sites cuja finalidade é permitir essa 

organização. O que diferencia esses serviços de uma mera listagem é a questão da geração 

de metadados, “através da associação de tags (etiquetas) a referências e materiais” 

(PRIMO, 2007, p. 5). Esse processo cria novas formas de registro e associação a 

conteúdos, cuja diferença em relação aos meios tradicionais reside justamente na inversão 

dos polos de classificação, permitindo que o sujeito que navega na rede determine os 

termos que irão classificar os conteúdos. A esse processo, foi atribuído o termo 

folksonomia, por Thomas Vander Wal: “em vez de uma categorização por especialistas 

que segue rígidos padrões taxonômicos, a folksonomia seria uma classificação social de 

“baixo para cima”” (PRIMO, 2007, p. 5). 

É interessante identificar como a ideia da folksonomia foi apropriada pelas redes 

sociais em sua lógica de funcionamento a partir das hashtags. Twitter, Facebook e 

Instagram utilizam esse recurso para classificar os conteúdos disponibilizados pelos 

utilizadores e seus sistemas de busca e de aferição de popularidade funcionam, 

principalmente, por meio da pesquisa de tags. Quanto mais publicações utilizam 

determinada tag, mais aquela palava-chave torna-se relevante. “As tags vêm sendo usadas 

não apenas para conferir significado para a quantidade de textos na Web, mas também 

para facilitar o registro e recuperação de imagens” (PRIMO, 2006, p. 5). 

O processo de folksonomia, como explica Aquino (2007, p. 10), permite também 

a construção de uma memória coletiva social, construída a partir de um vocabulário 
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descontrolado que introduz um sistema de classificação diferente que, ao contrário do que 

se pode pensar num primeiro momento, não consiste na desordem total: “Trata-se de um 

mecanismo de representação, organização e recuperação de informações que não é feito 

por especialistas anônimos”. O fato de esses conteúdos serem produzidos por sujeitos 

comuns, e não por especialistas, contribui para esse compartilhamento das experiências e 

determina, a partir da experiência dos grupos, o que é relevante ou não na rede. 

A dinâmica de funcionamento da folksonomia, segundo Hsieh, Yen-Lin e Seng-

Chou citados por Moreira e Romão (2010, p. 4) atende a três elementos básicos: “a) o 

sujeito que está criando as tags; b) o objeto que está sendo nomeado por meio dessa tag; 

e c) as tags que estão sendo aplicadas aos objetos”. 

Podemos reconhecer como a folksonomia pode ser aplicada no processo de 

organização dos conteúdos em mecanismos de busca e também nas redes sociais. Os 

resultados de busca do Google são modificados a partir da relevância de certas palavras 

nos sites e o mesmo acontece com os resultados das buscas internas no Facebook, rede 

social mais popular no Brasil atualmente. Sendo assim, percebemos como esses espaços 

passam a atuar prioritariamente a partir da lógica da folksonomia tendo os resultados 

determinados a partir dos três elementos mencionados no parágrafo anterior. 

E como isso afeta a lógica da comunicação midiática das marcas? Avançamos a 

essa discussão no próximo tópico, colocando em debate as formas de expressão e 

promoção do consumo exploradas atualmente. 

 

Expressividade marcária em tempos de hiperconsumo 

Como explica Lipovetsky (2007), estamos na terceira fase do consumo. Nessa 

fase, o consumo vem acompanhado do prefixo hiper-, e caracteriza-se por ocorrer tendo 

em vista as felicidades privadas dos indivíduos, considerando o valor experencial das 

mercadorias. O culto do novo passa a dominar, exigindo renovação constante por parte 

das marcas, seja no lançamento de novos produtos, seja por meio de estratégias de 

comunicação que convençam o consumidor sobre a existência de novidades. O consumo 

emocional emerge e as marcas passam a considerar atributos como sensorialidade e afeto 

para estreitar laços com os consumidores. “A fase III significa a nova relação emocional 

dos indivíduos com as mercadorias, instituindo o primado do que se sente, a mudança da 

significação social e individual do universo consumidor que acompanha o impulso de 

individualização de nossas sociedades” (LIPOVETSKY, 2007, p. 46). 
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Em busca de estabelecer vínculos afetivos com seus consumidores, tem sido cada 

vez mais frequente que as marcas adotem, em seu discurso, posicionamentos relativos a 

questões que pouco se relacionam com os produtos e serviços comercializados com ela. 

“Assim, certas marcas conseguiram ganhar notoriedade mundial “falando” de tudo, 

exceto de seu produto” (LIPOVETSKY, 2007, p. 46). O autor menciona, no trecho citado, 

a Benetton, que adotou o discurso das polêmicas em sua propaganda e ganhou 

notoriedade. Atualmente, cada vez mais, esse tipo de posicionamento passa a ser cobrado 

das marcas, visto que elas estão cada vez mais humanizadas, principalmente nas redes 

sociais. Nesses espaços, as marcas se comunicam com seus públicos, respondendo 

comentários, produzindo conteúdos (aproximando-se cada vez mais da lógica dos espaços 

de entretenimento midiático), agindo como um sujeito nas redes. 

 
Os intuitos de persuasão comercial mudaram; já não basta inspirar confiança, 
fazer conhecer e memorizar um produto: é preciso conseguir mitificar e fazer 
amar a marca. Às estratégias mecanicistas seguiram-se as estratégias 
emocionais, em concordância com o individualismo experiencial. 
(LIPOVETSKY, 2007, p. 96). 

 

Temos, portanto, que em tempos de hiperconsumo, as marcas precisam se 

expressar de forma muito mais complexa, preocupadas com a imagem que vão construir 

junto ao público, considerando que essa imagem passa a considerar também o 

envolvimento da marca com questões que transcendem os produtos e serviços 

comercializados. 

Perez (2004) explica que uma marca tem muitos caminhos para estabelecer uma 

conexão com seu público. A utilização de diversos canais de expressão contribui para a 

constituição da marca como entidade perceptual e a publicidade, como afirma Perez 

(2004) é o caminho para que as marcas tenham acesso à mente dos consumidores, 

contribuindo para a criação desse “estoque perceptual de imagens, símbolos e sensações 

que passam a definir a entidade perceptual que chamamos de marca” (PEREZ, 2004, p. 

47-48). 

Na Semiótica da expressividade marcária (PEREZ, 2004), temos que a marca e 

toda a complexidade envolvida em sua expressividade constituem o signo, responsável 

pela manifestação da imagem publicitária da marca. Ao mesmo tempo, temos também 

que o objeto reside no marketing mix, no produto, seja em sua concretude, seja em seus 

aspectos de distribuição, preço, design etc. (PEREZ, 2004, p. 152). No nível do 
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interpretante temos o estoque de imagens mentais construídas para a marca por meio de 

seus consumidores. Esses interpretantes serão construídos a partir dos signos emitidos 

pela marca, em interação com os signos produzidos pela experiência dos consumidores 

com o produto (o objeto), e também pela inserção da marca num contexto cultural. Temos, 

portanto, que os interpretantes da expressividade marcária dependem, em grande parte, 

dos esforços da organização, mas também do contexto em que a marca está inserida. 

Há que se considerar que atualmente, no contexto de extrema midiatização do 

cotidiano e da grande presença dos sujeitos como produtores de conteúdos nas redes 

sociais, as experiências de consumo passaram a ser compartilhadas e a comunicação das 

marcas passou a ser confrontada, complementada e até mesmo ressignificada pelos 

consumidores. Isso faz com que os interpretantes produzidos afetem no processo de 

construção da imagem publicitária, reverberando também no marketing mix dos produtos 

e serviços, numa semiose infinita, considerando a comunicação como um processo 

circular. 

A partir disso, Fausto Neto (2010, p. 60) coloca que a comunicação midiática vai 

além da lógica transmissiva. Segundo o autor, os processos de comunicação passam a 

considerar os lugares de produção e recepção dos discursos, assim como sua subordinação 

a novos regimes de discursividades que o prendem, considerando-se a circulação como 

um terceiro elemento nos processos comunicativos. “Trata-se da ordem interdiscursiva 

onde a circulação – como um “terceiro” – se oferece como um novo lugar de produção, 

funcionamento e regulação de sentidos”. 

A circulação, atuando como um dispositivo começa a gerar múltiplas 

possibilidades para o processo de produção de sentido de uma mensagem que 

transcendem as intenções comunicativas originais de seu emissor. “A circulação – 

transformada em lugar no qual produtores e receptores se encontram em “jogos 

complexos” de oferta e de reconhecimento – é nomeada como dispositivo em que se 

realiza trabalho de negociação e de apropriação de sentidos, regidos por divergências e, 

não por linearidades” (FAUSTO NETO, 2010, p. 63). Com essa afirmação, o autor 

reconhece na circulação um ponto de contato entre a esfera da emissão e da recepção, na 

qual são colocados em atrito as intenções comunicativas do emissor, o repertório cultural 

e simbólico dos receptores e a forma como a mensagem é interpretada diante desses 

elementos.  
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Essas ferramentas estreitam laços entre emissores massivos – grandes corporações 

de mídia – e seus receptores por meio de redes sociais e outras plataformas que, a partir 

de instrumentos quantitativos passaram a contar com o engajamento dos sujeitos para 

mensurar resultados de suas ações comunicativas. Elas passaram a ser medidas por meio 

de comentários, reações, sinalizações “gostei” e “não gostei”, hashtags, no processo de 

folksonomia. As tecnologias transformam os processos de midiatização, que passam a ter 

grande influência sobre a organização social, trazendo essa problematização de uma 

posição de invisibilidade para um local de destaque.  

Fausto Neto recorre a Verón (2007) para explicar as transformações no status do 

receptor. Antes submetido às mensagens, ele agora passa a controlá-las, em virtude 

também do amplo volume de conteúdos em oferta no mercado formado pelos meios de 

comunicação. Mais do que um sujeito ativo, ele passa a atuar também como programador 

e operador de seu consumo de mídia.  

Aproximando isso do universo de consumo, recorremos a Trindade e Perez (2014, 

p. 12) que explicam que, em virtude da centralidade dos processos de midiatização, as 

marcas também se inserem nesse contexto circulatório. Isso acontece por meio do 

compartilhamento de conteúdos como uma das características da relação marca-

consumidores. “Quer por reivindicação dos consumidores, quer por disposição deliberada 

dos gestores das marcas, o compartilhamento de conhecimentos, expertises, metodologias 

ou simplesmente de informações sobre processos, produtos, origem de ingredientes ou 

componentes, etc., põe fim a autoridade e obscurantismo das marcas”. Configura-se 

assim, nesse contexto de consumo midiatizado circulante a ideia de criação-participação. 

A partir daí chegamos a um ponto de convergência em relação à ideia de 

folksonomia, expressividade marcária em tempos de hiperconsumo e Nosedive. Na 

contemporaneidade, a construção da imagem marcária de organizações passa a ser afetada 

pela entrada em polêmicas, principalmente pela participação dos consumidores, nas redes 

sociais. 

 

A disputa das avaliações nas narrativas do consumo 

 Quando afirmamos, mais no início do texto, que a realidade das avaliações 

retratada em Nosedive já era prática recorrente nos tempos contemporâneos, o fizemos 

com base no crescimento do acesso aos dispositivos móveis vivenciados nos últimos 
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anos. Tais dispositivos estimulam a interação permanente e utilizam-se de estratégias da 

transformação do cotidiano em jogos, atribuindo tamanho valor às avaliações. 

 Alguns anos atrás, no início da segunda década dos anos 2000, o aplicativo para 

dispositivos móveis Foursquare fez bastante sucesso estimulando aos sujeitos a fazerem 

check-in em estabelecimentos, notificando via redes sociais onde estavam. A estratégia 

do Foursquare consistia na atribuição de pontos aos sujeitos a cada novo check-in e, 

conforme mais check-ins fossem feitos no mesmo local, este poderia tornar-se “prefeito” 

daquele espaço. Além disso, os utilizadores que faziam muitos check-ins recebiam 

bonificações por meio de selos. Era possível receber um selo de Jet Setter, se o usuário 

fazia muitos check-ins em aeroportos; de “celebridade local”, se os check-ins eram feitos 

em casas noturnas, entre outros. Às organizações, cabia também explorar comercialmente 

o aplicativo. Elas podiam oferecer descontos e outros benefícios aos consumidores. 

Dentre esses benefícios, destacamos, por exemplo, a estratégia desse shopping de Belo 

Horizonte, que oferecia a melhor vaga de seu estacionamento ao “prefeito” do 

estabelecimento no Foursquare. 

Com o passar dos anos, o Facebook apropriou-se da função check-in e passou a 

permitir aos seus utilizadores que, ao informar que estava em um local, também fizesse 

uma avaliação do estabelecimento. Com isso (e também por outros motivos), o 

Foursquare perdeu usuários, mas a função de check-in passou a ser muito utilizada no 

Facebook, o que levou também ao crescimento das avaliações dos estabelecimentos a 

partir da rede social. 

No caso das avaliações no Facebook, podemos mencionar a situação vivenciada 

pelo Bar Quitandinha Vila Madalena, em 2016. Uma mulher denunciou, por meio das 

redes sociais, que havia sido agredida no bar e que a situação fora negligenciada pela 

gerência do estabelecimento. A história rapidamente popularizou-se no Facebook, 

alcançando mais de 39 mil compartilhamentos, mais de 140 mil interações por meio de 

reações e 1.600 comentários. A história foi pautada por uma série de veículos de 

comunicação e houve organização em massa para atribuir avaliações negativas ao bar no 

Facebook. Em meio a toda a polêmica, o Quitandinha apagou sua página oficial e, 

atualmente, no Facebook, há somente uma página automática gerada pela rede social. Até 

mesmo essa página possui muito mais avaliações em 1 estrela (867) do que 5 estrelas 

(348).  Segundo reportagem do portal G1 (2016), a página do bar contava com mais de 

20 mil avaliações negativas contra 188 positivas. 
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Podemos mencionar também O Boticário, que desde 2015 tem trabalhado com 

questões polêmicas em seus anúncios de datas comemorativas, como divórcio, casais 

homoafetivos, novas organizações familiares. O filme publicitário “Dia dos namorados 

O Boticário”, foi alvo de ampla polêmica. A representatividade dos casais LGBT gerou 

inúmeras discussões nas redes sociais, reportagens na imprensa e, inclusive, no Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). Grupos conservadores se 

organizaram para sinalizar o vídeo como “Não gostei”, enquanto a resposta a isso foi a 

mobilização das pessoas progressistas a sinalizarem o vídeo como “Gostei”. O resultado 

da batalha foi que o número de sinalizações “Gostei” prevaleceu (386.468), superando as 

sinalizações negativas (194.467).  

Outro caso que destacamos, em outra direção, é a Skol, que vem, desde 2015, 

modificando seu posicionamento, ampliando sua comunicação para representar públicos 

que até então não eram contemplados em campanhas de cervejas: mulheres, LGBTs, 

negros, cadeirantes etc. Em 2016, a marca lançou um vídeo em celebração ao dia do 

orgulho LGBT e, desde então vem apoiando e patrocinando eventos destinados a esse 

público. Em 2017, foi veiculado novamente na página da cerveja no Facebook, um vídeo 

em celebração à data. Ao todo, a peça recebeu mais de 6.700 interações por meio de 

reações. Dessas, 4,6 mil eram curtidas, 1 mil eram sinalizações como “amei”, 970 foram 

sinalizadas com o orgulho (reação temporária que o Facebook disponibilizou em 

celebração o mês do orgulho LGBT), 34 foram sinalizadas com a reação de raiva, 24 com 

a sinalização “hahaha”, 17 com a reação “Uau” e 8 com reação de tristeza. O vídeo teve 

mais de 811 mil visualizações, 819 compartilhamentos e recebeu 334 interações por meio 

de comentários. 

Destacamos também a marca de móveis Alezzia, que desde 2016 tornou-se notícia 

frequente nos veículos especializados em propaganda e também nas linhas do tempo das 

redes sociais por conta de um discurso que explora a imagem feminina de forma 

objetificada. A marca também vinha se posicionando a favor de pautas conservadoras até 

que, após alguns meses, entrou em conflito com a audiência recém-fidelizada ao declarar-

se favorável ao desarmamento da população.  

No caso da Alezzia, a postura inicial, de objetificação feminina gerou intensos 

protestos virtuais, que culminaram na mobilização de grupos para avaliar negativamente 

a página da marca. Essa mobilização gerou uma reação da marca, que criou o desafio 

Alezzia, convidando as pessoas que concordavam com a postura da organização em 
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avalia-la positivamente, oferecendo um benefício para uma organização não-

governamental para o caso de as avaliações positivas ficarem superiores às negativas após 

certo período. A estratégia funcionou e, posteriormente, a marca lançou outras etapas do 

desafio. Apesar disso, após certo tempo, em um comentário em resposta a um internauta, 

a Alezzia manifestou-se favorável ao político Leonel Brizola e contrária ao desarmamento 

da população. Isso fez com que o público conservador se sentisse traído e voltasse à 

página para modificar as avaliações positivas para negativas. Nesse intervalo, a marca 

lançou nova etapa do desafio, dessa vez na tentativa de reverter o aumento das avaliações 

negativas, com a oferta de um benefício a uma organização não-governamental caso 

lograsse êxito em seu objetivo. A ação não teve o mesmo alcance de antes e marca conta, 

atualmente, com muito mais avaliações negativas do que positivas. Enquanto a marca 

conta com 131.185 curtidas e 130.204 seguidores, as avaliações vão muito além. As 

avaliações em 5 estrelas totalizam mais de 115 mil; em 4 estrelas, 762; 3 estrelas, 628; 2 

estrelas, 1.700; 166 mil em 1 estrela. 

 

Considerações finais 

Concluímos, então, que apesar da intenção de retratar um futuro distópico no qual 

as tecnologias ganham centralidade e um recurso delas – as avaliações – passam a afetar 

na construção da identidade do sujeito e nas suas relações, Nosedive já se aproxima muito 

da realidade contemporânea. Apesar de toda a plasticidade e dos exageros explorados na, 

já percebemos que esse tipo de ação se tornou prática corriqueira, mediadas na maioria 

das vezes pelos dispositivos tecnológicos. 

A partir do exposto, apontamos, nas considerações finais desse trabalho que a 

interação entre marcas e consumidores nas redes sociais passa a ser uma realidade no 

cenário comunicacional contemporâneo. Com isso, a questão da circulação midiática 

ganha força, permitindo que os consumidores tenham influência cada vez maior na 

construção da identidade da marca, reagindo aos seus discursos e exigindo delas 

posicionamento em relação a questões que, em alguns casos, transcendem os negócios da 

organização, mas passam a afetar sua expressividade marcária. 

 Essa forma de circulação, ainda que não seja exatamente correspondente à ideia 

de folksonomia como apresentado por Primo (2007), corresponde a uma nova forma de 

classificação social do conteúdo que vai além das tags. Mais do que a simples ideia do 

social bookmarking, a folksonomia das avaliações passa a afetar na indexação de 
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informações sobre as marcas em mecanismos de buscas e afeta também a forma como 

essa precisa se comunicar. É possível perceber, nos casos analisados, os três elementos 

básicos que constituem a dinâmica de funcionamento da folksonomia: quem cria as 

avaliações passa a ser importante no processo (o sujeito), o objeto que está sendo 

nomeado passa a ser afetado por aquilo (no caso a organização) e, principalmente, quais 

são as tags – no caso os atributos – que  passam a ser associadas àquelas marcas: conivente 

com a violência contra a mulher, no caso do Quitandinha; machista, no caso da Alezzia; 

inclusiva, no caso da Skol e O Boticário, por exemplo. 

Dentre os exemplos mencionados, temos o caso do Bar Quitandinha, que por conta 

da ostensiva organização das pessoas exigindo uma resposta do estabelecimento acabou 

saindo das redes sociais, mas ficou com a imagem manchada pelo acontecimento no 

carnaval de 2016. Ainda que o bar supere a questão legalmente, os rastros do 

acontecimento vão acompanhar a trajetória da marca daqui em diante. O mesmo pode ser 

dito a respeito da Alezzia. Ainda que a marca adote um novo posicionamento, os rastros 

das posições ideológicas assumidas pela organização irão acompanha-la, seja nas 

postagens antigas do Facebook, seja nas reportagens na imprensa dando visibilidade às 

polêmicas em que a marca se envolveu. E a marca ainda corre o risco de não conseguir 

mais dialogar com nenhum público, em virtude das incoerências de seu discurso, como 

se viu na questão da defesa do desarmamento. Cabe destacar ainda que, por conta de toda 

a visibilidade promovida para a marca por conta das polêmicas em redes sociais, em 2017, 

o Conar ainda determinou que ela não utilizasse mais mulheres em condição de 

objetificação em sua comunicação. 

Skol e O Boticário, em outra direção, tem colhido mais louros com a adoção de 

discursos mais progressistas. Na época do vídeo do dia dos namorados, segundo notícias 

veiculadas, O Boticário obteve crescimento nas vendas e ganho de imagem. O mesmo 

tem acontecido com a Skol. Desde que adotou um discurso mais plural, mais 

representativo e inclusivo em sua comunicação, a marca tem visto crescer sua circulação 

e envolvimento das redes sociais, o que sinaliza para um ganho de imagem por posicionar-

se como pioneira na adoção de um discurso mais plural, ainda mais num segmento tão 

conservador como o de cervejas. 

Os indicadores de avaliações, sejam eles estrelas ou reações são um eficiente 

instrumento para medir o envolvimento do público com as estratégias de comunicação e 

comprovam, mais uma vez, que o futuro distópico representado em Nosedive já é uma 
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realidade nas narrativas de consumo. Cabe às marcas utilizarem esses dados como um 

dos balizadores de suas estratégias de comunicação, aproveitando-se da potencialidade 

da circularidade dos discursos propiciadas pelas tecnologias contemporâneas para 

reforçarem seu potencial de expressividade. 

Como apontamentos futuros, colocamos como caminho de pesquisa a 

investigação acerca dos benefícios que as marcas passam a oferecer aos seus 

consumidores a partir desse potencial circulatório, de modo a verificar o quão distante 

estamos de concretizar de fato a realidade vivida em Nosedive. Não podemos deixar de 

lado também as reflexões acerca das artificialidades nas relações e dos riscos de uma 

adoção superficial dessas pautas pelas marcas, com o simples objetivo de melhorar sua 

imagem junto a determinados grupos. 
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