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RESUMO 

 

O botequim é um estabelecimento que serve comida caseira, em porções generosas e a 

baixo custo, também servindo petiscos típicos e bebidas, isto num ambiente informal, com 

arquitetura e decoração típicas. Durante muito tempo teve sua imagem associada ao ócio e ao 

vício, ao ponto dos proprietários rejeitarem a associação dos seus estabelecimentos ao termo 

botequim. Esta visão mudou com a recente valorização do termo botequim, através do 

lançamento de guias como o “Rio Botequim”, “Guia Veja Comer & Beber”, das colunas “Pé-

limpo” e “Pé-sujo”, ambas publicadas no caderno “Rio Show” do jornal O Globo, e do 

concurso “Comida di Buteco”. Apesar de haver em todo território brasileiro 297.000 

estabelecimentos semelhantes que ocupam em torno de 1.600.000, não são facilmente 

encontrados estudos que abordem o botequim de um ponto de vista empresarial.  

Objeto deste estudo o concurso “Comida di Buteco” foi criado em 2000 e atualmente 

acontece em 16 cidades de 8 estados brasileiros e conta com mais de 370 estabelecimentos 

concorrentes. O presente estudo tem por objetivo apresentar de que maneira os organizadores 

do concurso incentivam através de sua página no Facebook a formação de uma comunidade 

virtual de marca em torno do concurso e se esta se estende aos botequins participantes. Para a 

realização deste objetivo esta pesquisa se apoia em um referencial teórico mapeado dentro da 

literatura disponível sobre: o botequim; o concurso “Comida di Buteco”; marca e a criação de 

seus significados; comunidade de marca e comunidade virtual de marca. Optou-se por abordar 

o fenômeno de forma qualitativa usando-se a etnografia como metodologia para a coleta de 

dados e no tratamento destes aplicou-se a análise de discurso mediado por computador.  

O resultado da análise é confrontado com o referencial teórico e conclui-se que a 

organização do concurso “Comida di Buteco” incentiva a formação de uma comunidade 

virtual de marca em torno do concurso, através da troca de informações e opiniões, da 

divulgação do concurso e estabelecimentos, do incentivo a autoconsciência de grupo. Não foi 

possível comprovar se esta comunidade se estende aos estabelecimentos concorrentes, porém 

verificou-se que estes tiram proveito da divulgação de suas marcas pelo concurso. 

 

Palavras Chaves: Botequim, “Comida di Buteco”, Marca, Comunidade de Marca, 

Comunidade Virtual de Marca, Netnografia, Análise de Discurso Mediado por Computador. 
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ABSTRACT 

The botequim is an establishment that serves home-made food in generous portions 

and low cost, also serving typical snacks and drinks, this in an informal place, with typical 

architecture and decoration. For a long time its image was associated with idleness and vice, 

to the point of owners rejecting the association of their establishments to the term botequim. 

This view changed with the recent valorization of the term botequim, through the launch of 

guides as "Rio Botequim", "Guia Veja Comer & Beber" and "Pé-Limpo" and "Pé-Sujo" 

columns, both published in “Rio Show” magazine on O Globo newspaper, and "Comida di 

Buteco" contest. Although there are around 297,000 similar establishments, that employ 

around 1,600,000 people in Brazil, it is not easy find studies that address the botequim from a 

business standpoint. 

The object of this study, the "Comida di Buteco" contest, was created in 2000, it 

currently happens in 16 cities in 8 brazilian states and has more than 370 competitors 

establishments. The present study aims to present how the contest organizers encourage, 

through its Facebook page, the formation of a virtual brand community around de contest and 

if this extends to the establishments. To accomplish this goal this research is based on a 

theoretical framework mapped within the available literature on: the botequim, the "Comida 

di Buteco" contest; brand and the creation of its meanings; brand community and virtual 

brand community. We chose to approach the phenomenon qualitatively using netnography as 

a methodology for data collection and in treatment it was applied the analysis of computer-

mediated discourse. 

The result of the analysis is confronted with the theoretical framework and it was 

concluded that the organization of the "Comida di Buteco" contest encourages the formation 

of a virtual brand community around the contest, through the exchange of information and 

opinions, the contest and establishments disclosure, and encouraging self-awareness group. It 

was not possible to verify if this community extends to competitors establishments, but it was 

verified that they take advantage of the disclosure of their brands in the competition. 

 

Key Words: Botequim, "Comida di Buteco", Brand, Brand Community, Virtual Brand 

Community, Netnography, Computer-Mediated Discourse Analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Botequim é um templo onde os solitários se sentem acompanhados de seus copos, 

pensando...pensando...[...] Nada melhor que uma amizade de boteco porque os amigos não se 

visitam nas respectivas casas e nenhum pede para assinar fiança ou dinheiro emprestado” 

(VILA em LUZ, 2005) este comentário do sambista e boêmio Martinho da Vila no livro sobre 

botequins de outro cantor, ilustre sambista e boêmio Moacyr Luz é uma perfeita tradução do 

significado do botequim para o brasileiro. 

O convívio com os amigos, as relações sociais em um ambiente informal, democrático 

e importante opção de lazer, o botequim é parte significante do jeito de ser do brasileiro e há 

uma cultura de botequim no país.  

O termo botequim segundo Cunha (2010, p.99) significa “casa pública onde se servem 

bebidas, lanches e refeições” tendo sua origem provável no termo italiano botteghino “local 

de venda para bilhetes de teatro”, “bancos de loto” e do termo bottéga “negócio (local e 

comércio)” derivam do grego apothéke que significa depósito ou armazém, que deu origem ao 

termo em latim apothêca. Como mencionado em Mello (2003) entendemos como botequim o 

estabelecimento que serve comida caseira, em porções generosas e a baixo custo, oferecendo 

petiscos típicos da chamada baixa gastronomia, isto num ambiente informal, cuja arquitetura e 

decoração típicas, fazem que funcionem como um templo da boêmia, e permitam “ser um 

lugar onde fosse possível consumir apenas bebidas alcoólicas”. 

“Às pessoas que eu detesto/Diga sempre que eu não presto/Que meu lar é o botequim” 

música composta por um já tuberculoso Noel Rosa em 1937, considerada como uma 

despedida para sua amada Ceci1 é uma amostra do preconceito com que se encaravam os 

botequins no início do século XX.  

Dentro desta visão houve nos últimos anos uma valorização de alguns botequins que 

ficam entre os de tipo “pé-sujo”- estabelecimento de pequenos empreendedores em que não 

há uma preocupação com a construção de uma marca, esse termo viria do hábito não mais 

utilizado de se jogar serragem no chão do botequim, o que sujaria a sola do sapato dos 

clientes, ou teria a ver com a condição social dos clientes de botequim, que de tão pobres 

andavam descalços por não terem condições de comprar sapatos (MELLO, 2003) - e o pé-

limpo – estabelecimentos maiores, com gestão profissional, mais de um estabelecimento com 

a mesma marca, preocupação com a apresentação, serviço e limpeza. 

                                                 
1 www.paixaoeromance.com/30decada/ultimo_desejo/h_ultimo_desejo.htm acesso em 07/11/2012 
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Esses botequins buscam estabelecer-se, mostrar sua cara, criar um estilo, cativar uma 

clientela fiel, enfim valorizar sua marca. Neste sentido contribuiu o lançamento do guia “Rio 

Botequim”, encomendado pela a Prefeitura do Rio, na gestão de Luís Paulo Conde, à Editora 

Casa da Palavra e à Memória Brasil Projetos Culturais, trata-se de um guia sobre os botequins 

da cidade. Este projeto reconheceu o botequim como item do patrimônio cultural do carioca. 

Em sua primeira edição de 1997, o guia menciona que alguns proprietários de bares evitavam 

associar a palavra “botequim” aos seus estabelecimentos, para eles este rótulo trazia um 

caráter pejorativo, associado à vadiagem e ao vício, esta visão sofre uma mudança radical nos 

últimos anos, hoje bares que não são autênticos botequins – os já citados botequins de marca - 

se apropriam do nome autodenominando-se como tal.   

Contribuindo para a valorização do botequim, houve também o surgimento de colunas 

que tratam do assunto, como a coluna “Pé-limpo” de Jefferson Lessa e a coluna “Pé-sujo” de 

Juarez Becoza, ambas publicadas desde novembro de 2003 no caderno Rio Show do jornal O 

Globo, onde se revezam a cada quinzena. 

Outro evento importante que caminhou na mesma direção da valorização dos 

botequins tem sido o concurso “Comida di Buteco”, que ocorreu pela primeira vez na cidade 

de Belo Horizonte no ano 2000 e hoje acontece em 16 cidades de 8 estados brasileiros, 

contanto com mais de 370 estabelecimentos participantes, sendo amplamente divulgado pela 

mídia. Na cidade do Rio de Janeiro o concurso ocorre desde 2008 e em 2012 teve 31 

botequins participantes, contou com a promoção da emissora de TV Globo Rio e de grandes 

marcas associadas ao concurso a apuração do resultado do concurso foi realizada pela 

empresa Vox Populi sendo apurados 45.210 votos.   

No entanto apesar desta recente valorização e de ser importante opção de lazer e 

descontração dos aborrecimentos diários, não é encontrada facilmente literatura abordando o 

assunto botequim do ponto de vista de uma organização empresarial importante, talvez por 

serem em sua maioria estabelecimentos classificados como pequena empresa, embora no 

panorama brasileiro a grande maioria das organizações se enquadre nesta categoria.  

Segundo as Estatísticas do Cadastro Central de Empresas 2010 do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) há no Brasil cerca de 1.600.000 pessoas trabalhando em 

297.000 estabelecimentos classificados (tabela 10.1)2 dentro do CNAE 56.11-2 (Código 

                                                 
2 Fonte: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2010/defaulttabzip_unidade_xls.shtm 
acesso em 18/09/2012 
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Nacional de Atividades Econômicas)3 que engloba “Restaurantes e Outros Estabelecimentos 

de Serviços de Alimentação e Bebidas” que estão contidos dentro da especificidade de 

“Alojamento e Alimentação”, os botequins estão inclusos neste número. No estado do Rio de 

Janeiro o número de estabelecimentos cuja atividade econômica esta classificada como 

“Alojamento e Alimentação” é de aproximadamente 23.200 (tabela 10.1)4 estabelecimentos. 

Na cidade do Rio de Janeiro os estabelecimentos classificados como “Restaurantes e Outros 

Estabelecimentos de Serviços de Alimentação e Bebidas” chegam a 11.000 e ocupam mais de 

127.000 pessoas (tabela 12.1)5.  

Neste estudo buscaremos salientar importância da contribuição do concurso “Comida 

di Buteco” tanto para a valorização e fortalecimento da marca do concurso em si, quanto dos 

botequins participantes, como oportunidade destes exporem suas marcas, produtos e serviços, 

em busca de formação de uma clientela fiel, dedicada e apaixonada por estes 

estabelecimentos. 

“Eu boteco, tu botecas, nós Comida di Buteco” (COMIDADIBUTECO, 2011), o 

slogan constante da página do concurso “Comida di Buteco”, remete a ideia de grupo, de 

turma, de confraternização, de reunir os amigos para jogar conversa fora, esquecendo-se ou 

aliviando o estresse cotidiano.  Este entretenimento bem peculiar do povo brasileiro tem 

também seu lado empresarial, uma visão que muitas vezes não percebemos, afinal os donos 

dos botequins estão ali trabalhando, gerindo seus negócios, buscando faturamento e lucro. 

Como mencionado anteriormente recentemente houve uma valorização dos botequins, 

com isto os pequenos empreendedores destes estabelecimentos se veem diante de desafios até 

então impensados, começam a enfrentar o assédio de pretensos sócios, investidores 

capitalistas, confrontam-se com o dilema de submeter-se a profissionalização dos seus 

serviços, contratando chefs, relações públicas, assessores de comunicação, enfim passar a 

pensar em marketing para a sobrevivência e crescimento do seu negócio. 

Constar de guias como o já citado “Rio Botequim”, O guia “Comer & Beber” da 

revista Veja, ser assunto nas colunas que tratam do tema, por exemplo, a coluna “Pé-sujo” do 

caderno “Rio Show” do jornal O Globo, ou participar do concurso “Comida di Buteco”, 

parece ser um caminho para enfrentar esta necessidade de profissionalização, garantindo a 

sobrevivência e ampliação do negócio, sem perder seu elan, seu charme, seu estilo, mas ao 
                                                 
3   Fonte: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/classificacoes/cnae2. 0/cnae2.0.pdf acesso em 18/09/2012 
4 Fonte: www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/cadastroempresa/2010/defaulttabzip_unidade_xls.shtm 
acesso em 18/09/2012 
5 idem 
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contrário fortalecendo-os. Buscar a formação de uma clientela fiel que anseie por 

identificação e pertencimento, que indo além do consumo de bebidas e comidas, busque 

pertencer à comunidade daquele botequim, desta forma avançamos sobre a questão da criação 

de uma marca forte para esses botequins. 

Indo ao encontro do que expusemos no parágrafo anterior temos a definição da AMA 

(American Marketing Association) para marca: “um nome, termo, símbolo, desenho, ou uma 

combinação desses elementos para identificar bens ou serviços de uma empresa ou grupo de 

empresas e diferenciá-los dos bens ou serviços de seus concorrentes”, ou seja, coaduna com o 

que nos parece a intenção do concurso e dos empreendedores participantes. Temos que uma 

das formas mais eficazes de construção de marca passa pela criação de uma comunidade de 

marca, que entre suas principais vantagens traria: fidelização de consumidores adquirindo 

somente produtos e serviços associados à marca; divulgando a marca através de propaganda 

boca a boca positiva; que consomem em volumes maiores que outros consumidores, desta 

maneira temos um considerável retorno do investimento, como prova da efetividade dos 

programas de comunidades de marca (MUNIZ & O’GUINN, 2001; ALGESHEIMER E 

DHOLAKIA ,2006; BAGOZZI & DHOLAKIA, 2006b).   

1.1. PROBLEMÁTICA 

O concurso “Comida di Buteco”, como mencionamos na introdução, parece ir ao 

encontro dos anseios dos proprietários dos botequins participantes de fortalecerem suas 

marcas, de aumentar e cativar sua clientela. Ao mesmo tempo a divulgação e o incentivo à 

participação dos consumidores na escolha dos vencedores do concurso, parece ter o objetivo 

de criar uma comunidade de marca, esse incentivo ocorre, além de outras mídias, através da 

página do concurso no Facebook, portanto o presente estudo procura responder a questão 

sobre de que modo como concurso “Comida di Buteco” incentiva a formação de comunidade 

virtual de marca? 

1.2. OBJETIVOS 

Neste subcapítulo serão apresentados os objetivos a serem alcançados para que o 

problema proposto neste estudo possa ser respondido. 

1.2.1. OBJETIVO FINAL 

O objetivo final deste estudo é apresentar de que maneira os organizadores do 

concurso “Comida di Buteco” incentivam através de sua página no Facebook a formação de 
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uma comunidade virtual de marca em torno concurso e se esta comunidade é estendida aos 

botequins concorrentes. 

1.2.2. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

Para que se atinja o objetivo final há a necessidade de que antes atinjamos alguns 

objetivos intermediários, no presente estudo os objetivos intermediários são: 

• Verificar se há a formação de comunidade virtual de marca em torno do 

concurso “Comida di Buteco”. 

• Verificar se há formação de comunidade virtual de marca em torno dos 

botequins participantes do concurso. 

• Identificar e descrever como os botequins participantes se beneficiam com o 

concurso. 

• Identificar e descrever como se dá a participação dos consumidores na 

comunidade virtual de marca formada em torno do concurso. 

1.3. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O presente estudo partirá de um conceito de marca como criadora e transferidora de 

significados, do movimento destes significados (MCCRACKEN, 1986), da co-criação destes 

significados por parte das empresas, da cultura e dos consumidores e comunidades de 

consumidores (LIGAS e COTTE, 1999; ALLEN ET AL, 2008). 

A partir desta visão onde o processo de construção de marca deixa de pertencer 

unicamente à empresa e o consumidor deixa de ter um papel passivo, passando a participar da 

própria construção da marca, atribuindo-lhe significados.  Valendo-se do conceito de 

comunidade de marca, onde a necessidades de identificação e pertencimento dos indivíduos 

são supridas em parte pela marca, este estudo utilizará a particularização deste conceito para 

as comunidades virtuais de marca de modo a verificar se há esta ocorrência em torno do 

concurso “Comida di Buteco” e de que maneira aquela comunidade é construída, para isso 

investigaremos a página do concurso no Facebook criada em 6 de abril de 2010.  

Utilizando como metodologia de pesquisa a netnografia com análise discurso mediado 

por computador, tendo como arcabouço o trabalho de Scaraboto (2006), serão analisadas as 

mensagens postadas no ano de 2012 de janeiro até o mês de novembro. Mais adiante no 

transcorrer deste estudo descreveremos em detalhes o referencial teórico sobre o qual ele se 

suportará. 
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1.4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Tendo em vista que o Brasil será palco de grandes eventos mundiais como a copa do 

mundo em 2014 e as olimpíadas em 2016, a serem realizadas na cidade do Rio de Janeiro, e 

que graças a esses eventos espera-se considerável aumento no fluxo de turistas, nas cidades 

sedes, turistas esses que buscarão opções de lazer e entretenimento fora dos jogos da copa ou 

das provas olímpicas, podemos inferir que os botequins estarão entre essas opções. 

Como expusemos anteriormente há uma significativa quantidade de estabelecimentos 

do tipo bares e botequins, porém não encontramos facilmente literatura que aborde de maneira 

científica uma visão comercial destes estabelecimentos, portanto o presente estudo é relevante 

por preencher esta lacuna. 

Analisando o concurso “Comida di Buteco” do ponto de vista de uma atividade de 

marketing, na construção de uma comunidade virtual de marca, o presente estudo pretende 

colaborar para que os organizadores do concurso, os proprietários de botequins, fornecedores, 

consumidores e governantes possam cada vez mais elaborar esforços para melhoria desta 

atividade econômica. Do ponto de vista acadêmico o presente trabalho procura chamar 

atenção de outros pesquisadores para que voltem seus olhares para o botequim, este ramo de 

empreendimento tão brasileiro, e até agora negligenciado pela academia como uma 

organização empresarial importante. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresentaremos o referencial sobre o qual este estudo será construído, 

abordaremos o conceito de botequim tanto cultural como comercialmente, em seguida 

descreveremos o concurso “Comida di Buteco” traçando um breve histórico, o referencial 

segue abordando as definições e visões de marca, caminha para o conceito de comunidade de 

marca e sua particularização para comunidade virtual de marca, onde exporemos suas 

tipologias e a tipologia de seus membros participantes.  

2.1. O BOTEQUIM 

As origens do botequim remontam ao final do século XIX e início do século XX. 

Segundo Mello (2003) há mais de uma teoria sobre esta origem. Seu surgimento viria das 

antigas boticas às casas de pastos, ou dos estabelecimentos que vendiam secos e molhados, 

espécie de loja, venda ou armazém onde se costumava comprar artigos alimentícios tais como 

bacalhau, ovos, salame, e podia-se beber uma dose de cachaça, cerveja e outras bebidas 

alcoólicas. Já o nome pé-sujo derivaria do ato de jogar serragem ao chão para que o freguês 

não escorregasse, em compensação sujando seu calçado, em outra versão seria uma referência 

à baixa renda de seus frequentadores, que andariam descalços por não conseguirem comprar 

sapatos. 

A importância que este estabelecimento assume como opção de lazer para a população, 

em sua maioria masculina, surge paralelamente ao advento da urbanização, quando as cidades 

passaram a concentrar o excedente de mão-de-obra surgida com a abolição da escravatura e 

da presença de imigrantes.  

Para escapar das durezas da vida cotidiana, das obrigações com trabalho, família e lar 

o botequim acabou por se transformar na válvula de escape das frustrações destas pessoas. 

No entanto a parcela conservadora da população e as elites viam o bar como antro de 

vício, de alcoólatras e ambiente de incentivo ao ócio, ou seja, um ambiente contra produtivo, 

um local de desperdício de tempo e dinheiro. Havia somente preconceito e não enxergavam o 

botequim como uma organização empresarial válida. 

Corrobora com o exposto a declaração de Eduardo Maya (COMIDADIBUTECO, 

2011), principal idealizador do concurso “Comida di Buteco”: 

“Há séculos, o boteco faz parte da paisagem de nossas cidades. 

Mas por ser um espaço de comércio popular, não despertava a 

atenção necessária e, portanto, vivia à margem da sociedade. 
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Quando o Comida di Buteco começou em Belo Horizonte, foi 

como se colocássemos um holofote sobre toda a riqueza da 

culinária de raiz da nossa região e destes estabelecimentos que 

tem, em sua maioria, uma história familiar por trás. Isso mudou 

a forma como as pessoas viam o boteco, e, junto a esse carinho 

para o qual a população se despertou, os estabelecimentos 

também tiveram a oportunidade de se profissionalizar e de se 

tornar sustentável, sem deixar de lado sua essência.” 

Este preconceito com o pequeno empreendimento parece ocorrer do ponto de vista do 

marketing conforme Mello (2006), uma vez que se tende a repetir no Brasil a preocupação 

com problemas de pesquisa do marketing mainstream, problemas estes que não atendem as 

necessidades das pequenas e médias empresas. 

O pequeno empreendedor dono de botequim enfrenta um dilema ao tentar diferenciar 

seu negócio, conforme Mello (em Studart, 2012) são recorrentes casos de reformas e 

ampliações prejudicam mais do que auxiliam, pois destroem a ambiência do bar e podem até 

destruir o negócio, temos como exemplo o caso do tradicional Bar Monteiro, fundado em 

1912 e fechado recentemente após reforma no fim dos anos 1990, reforma esta que 

modernizou o bar, mas eliminou suas características originais, este bar chegou a ser cenário e, 

poderíamos dizer, quase um personagem no livro O Silêncio da Chuva, primeiro romance de 

Luiz Alfredo Garcia-Roza, que foi vencedor do prêmio Jabuti na categoria melhor romance 

em 1997. 

O concurso “Comida di Buteco” objeto deste estudo parece ser uma tentativa de 

diferenciação do grupo de estabelecimentos participantes em construir e fortalecer suas 

marcas, buscando oferecer aos consumidores mais do que comida e bebida, um ambiente de 

deleite, prazer e outros significados da cultura de boteco. 

2.2. “COMIDA DI BUTECO” 

Encontramos a seguinte apresentação na página do concurso “Comida di Buteco”, que 

está alinhada com o que foi exposto até o momento neste estudo sobre o botequim: 

 “Bons tira-gostos, com preços acessíveis, para dividir com os 

amigos. Atendimento informal sem que o profissionalismo seja 

comprometido. Estabelecimentos muitas vezes gerenciados em 

família, com o proprietário sempre ali. Ambiente descontraído, 

bem integrado com a vizinhança e repletos de gente feliz. Os 
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botecos do Brasil estão aí para provar que é possível comer bem 

sem complicação. O concurso Comida di Buteco ajuda a 

divulgar esse delicioso universo.”  

O concurso “Comida di Buteco” é idealizado em 1999 por um grupo de integrantes na 

extinta rádio Geraes FM na cidade de Belo Horizonte, a saber: Eduardo Maya, produtor e 

apresentador, João Guimarães proprietário e Maria Eulália Araújo, diretora executiva. Sua 

primeira edição ocorre de fato em 2000, tendo 10 estabelecimentos como participantes. O 

resultado foi um sucesso de público e crítica.  Em 2005, com Eduardo e Maria Eulália à 

frente, o concurso se tornou independente sobrevivendo ao fim da rádio Geraes, tornando-se o 

maior concurso do gênero do Brasil.  

Hoje o concurso “Comida di Buteco” ocorre em 16 cidades do Brasil, contando forte 

adesão de público, que avalia juntamente com um júri especializado os quesitos tira-gosto 

(que não podem se repetir entre os concorrentes e para seu consumo não pode ser utilizada a 

faca), higiene, atendimento e temperatura da bebida de cada estabelecimento participante. O 

peso do voto do publico é de 50%.  

Em números de 2011 foram servidos durante o concurso aproximadamente 260.000 

tira-gostos, o público participante foi de cerca de 2,5 milhões de pessoas e o número de votos 

foi em torno de 320.0006. Na tabela 1 apresentamos a evolução histórica do concurso, na 

primeira coluna temos o ano do concurso, na segunda coluna os estados que participaram do 

concurso naquele ano, na coluna seguinte as respectivas cidades participantes em cada estado 

e na última coluna informações que julgamos relevantes. 

Somente podem concorrer botequins em que o proprietário esteja à frente do negócio e 

não tenha mais de um estabelecimento, além disso o petisco precisa ser feito na cozinha do 

botequim e não deve ser necessário utilizar a faca para o seu consumo. A organização visita 

previamente os botequins selecionando os que tenham destaque na sua cozinha e melhor se 

adequem ao perfil proposto, os botequins não pagam nada pela participação, mas devem 

entregar a receita do petisco que concorrerá com antecedência à organização e manter sigilo 

até o início do concurso. 

Ao final do concurso há uma festa de encerramento denominada “Saideira”7, neste 

evento é realizada a premiação dos botequins vencedores e conta com a participação de todos 

                                                 
6 Fonte: www.comidadibuteco.com.br/apresentacao/ acesso em outubro de 2012. 
7 O nome da festa remete ao ato de pedir a última rodada de bebidas antes de fechar a conta num bar ou 
botequim. 
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os botequins concorrentes vendendo os seus tira-gostos. O evento é aberto ao público geral 

através da compra de ingressos. 

 

Tabela 1 – Evolução Histórica do Concurso 
Fonte: adaptado de COMIDADIBUTECO, 2012. 

ANO ESTADO CIDADE OBSERVAÇÕES

2000 MG BELO HORIZONTE PRIMEIRA EDIÇÃO DO CONCURSO

2001 MG BELO HORIZONTE -

2002 MG BELO HORIZONTE -

2003 MG BELO HORIZONTE -

2004 MG BELO HORIZONTE -

BELO HORIZONTE

DIAMANTINA

DIVINÓPOLIS

MONTES CLAROS

POÇOS DE CALDAS

S. JOÃO DEL REI

UBERABA

BELO HORIZONTE

DIAMANTINA

MONTES CLAROS

POÇOS DE CALDAS

S. JOÃO DEL REI

UBERABA

UBERLÂNDIA

BELO HORIZONTE

MONTES CLAROS

IPATINGA

MONTES CLAROS

POÇOS DE CALDAS

S. JOÃO DEL REI

UBERLÂNDIA

BA SALVADOR

GO GOIÂNIA

BELO HORIZONTE

IPATINGA

RJ RIO DE JANEIRO

BA SALVADOR

GO GOIÂNIA

MG BELO HORIZONTE

RJ RIO DE JANEIRO

BA SALVADOR

BELO HORIZONTE

IPATINGA

MONTES CLAROS

POÇOS DE CALDAS

UBERLÂNDIA

RJ RIO DE JANEIRO

CAMPINAS

RIBEIRÃO PRETO

S. JOSÉ DO RIO PRETO

AM MANAUS

BA SALVADOR

CE FORTALEZA

GO GOIÂNIA

BELO HORIZONTE

IPATINGA

JUIZ DE FORA

MONTES CLAROS

POÇOS DE CALDAS

UBERLÂNDIA

RJ RIO DE JANEIRO

PA BELÉM

CAMPINAS

RIBEIRÃO PRETO

S. JOSÉ DO RIO PRETO

O CONCURSO TORNA-SE INDEPENDENTE DA RÁDIO GERAES

MG

-

O CONCURSO TORNA-SE INDEPENDENTE DA RÁDIO GERAES2005 MG

2006 MG -

2007 MG

MG

SP

2011

2008

2009

MG

ASSOCIAM-SE AO CONCURSO OS EXECUTIVOS RONALDO PERRI 

E FLÁVIA ROCHA

2010

SP

-

-
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Na tabela 2 apresentamos os estados com as respectivas cidades e quantidade de 

estabelecimentos participantes no ano de 2012 e também o período de realização do concurso 

em cada uma destas cidades. Assim podemos verificar que em 2012 o concurso foi realizado 

em 8 estados , 16 cidades e 377 botequins participantes. 

 

Estado Cidade Botequins Período

Amazonas Manaus 17 13/4 a 29/4

Bahia Salvador 30 13/4 a 13/5

Ceará Fortaleza 19 13/4 a 29/4

Goiás Goiânia 31 13/4 a 13/5

Belo Horizonte 41 13/4 a 13/5

Ipatinga 15 13/4 a 29/4

Juiz de Fora 15 13/4 a 29/4

Montes Claros 15 13/4 a 29/4

Poços de Caldas 15 13/4 a 29/4

Uberlândia 15 13/4 a 29/4

Pará Belém 17 13/4 a 29/4

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 31 13/4 a 13/5

Campinas 24 13/4 a 6/5

Ribeirão Preto 19 13/4 a 6/5

São José do Rio Preto 24 13/4 a 6/5

São Paulo 49 1/6 a 1/7

8 16 377 -

Minas Gerais

São Paulo

TOTAIS

 

Tabela 2 – Participação no concurso “Comida di Buteco” em 2012 
Fonte: adaptado de COMIDADIBUTECO, 2012. 

 

A versão carioca do concurso em 2012 contou com 31 botequins participantes, foi 

promovido pela emissora de TV Globo Rio e houve grandes marcas associadas ao concurso, 

entre as quais podemos citar: Tim, Hellmann´s, Gallo e Doritos, além do apoio do SEBRAE8, 

da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Riotur.  

A apuração do resultado do concurso foi realizada pela empresa Vox Populi, sendo 

apurados 45.210 votos.  A colocação dos cinco estabelecimentos melhores classificados e os 

respectivos tira-gostos concorrentes são apresentados na tabela 39. 

                                                 
8 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
9 Fonte: www.comidadibuteco.com.br/vencedores-comida-di-buteco-2012-rio-de-janeiro/ acesso em 18/09/12 
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COLOCAÇÃO BOTEQUIM TIRA-GOSTO DETALHES

1º Lugar NORDESTINO CARIOCA “Trio Nordestino“

Charutos de massa caseira, com três 

recheios especiais: de carne de sol, 

cabrito e cebola roxa com queijo 

coalho; regados a um delicioso 

creme de maionese, geleia de 

hortelã e pimenta dedo-de-moça.

2º Lugar BAR DO DAVID “Croquete de frutos do mar“

Croquete de feijão branco, 

recheado de frutos do mar, servido 

com delicioso molho especial.

3º Lugar ORIGINAL DO BRÁS “Espetinho Picante“

Espeto de filé de frango, queijo 

coalho e bacon empanados com 

geleia de pimenta.

4º Lugar BAR VARNHARGEM “Novilha" 
Carne de vitela ao vinho, hortelã e 

farofa.

5º Lugar CACHAMBEER “Ai seu te pego, cordeirinho delícia“

Iscas suculentas de cordeiro assado 

no bafo, com farofita de manteiga 

de garrafa e molho de hortelã ao 

vinho branco.  

Tabela 3 – Vencedores do concurso “Comida di Buteco” 2012 – Rio de Janeiro  
Fonte: adaptado de COMIDADIBUTECO, 2012. 

Durante a execução do concurso há caravanas de consumidores, organizadas por estes 

próprios e/ou pela direção do concurso, as caravanas percorrem os estabelecimentos 

participantes, usufruindo dos serviços e produtos e ao mesmo tempo os avaliando, estes 

eventos são incentivados através da página do concurso no Facebook, este papel de 

divulgação e de incentivarão a formação de grupos ocorre não somente durante o concurso, 

mas nos demais meses do ano. 

2.3. MARCA 

As marcas são importantes para organizações e para consumidores, de acordo com a 

visão proposta por De Chernatony (2003), marca aglutina valores funcionais e emocionais, e 

também experiências únicas para os stakeholders, gerando atendimento a esses valores, 

representando uma vantagem competitiva sustentável, esta visão está corroborada na 

definição da AMA (American Marketing Association) para marca: “um nome, termo, 

símbolo, desenho, ou uma combinação desses elementos para identificar bens ou serviços de 

uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos bens ou serviços de seus 

concorrentes”. Alinha-se com o exposto na visão de Zozzoli (2005), para quem as marcas são 

utilizadas como recursos simbólicos para a construção e manutenção da identidade, 

representando o conjunto de qualidades funcionais e afetivas, criando através de um símbolo 

uma ligação entre consumidor e empresa. Acrescentando, para Kapferer (2004) a marca 
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funciona como fator diferenciador, concentrando todas as informações que o consumidor 

dispõe sobre um produto. Um consumidor ao pensar em uma marca, associa também um 

conjunto de características, atributos tangíveis e intangíveis de um produto, um sistema de 

valores, uma relação duradoura que traz sentimentos positivos.  Da mesma forma para 

Martins e Blecher (1997) marca é um produto ou serviço ao qual foram associados identidade, 

nome e valor adicional de uma imagem, que pode ser promovida pela propaganda, 

embalagem, ou em todas as outras comunicações associadas ao produto. Para Randazzo 

(1997) marca abrange percepções, crenças, experiências e sentimentos associados com o 

produto e segundo Al Ries e Laura Ries (2000) a função principal do processo de marketing é 

a construção da marca no pensamento dos consumidores para eles o sucesso no processo de 

branding deve basear-se no conceito da singularidade, criando para o consumidor a ideia de 

que não há no mercado produto ou serviço melhor do que o seu.  

Há em comum nas visões expostas até aqui a posição passiva do consumidor na 

criação da marca e associação de valores e significados a esta, no entanto em artigo 

McCracken (1986), podemos perceber que há certa dissonância nessa visão, para McCraken 

os movimentos do significado cultural relativo aos bens de consumo, a partir de sua trajetória 

de um mundo culturalmente constituído para os bens de consumo e destes para o consumidor 

individual, ocorre através de instrumentos tais como o sistema de propaganda, o sistema da 

moda e de quatro rituais de consumo, a saber: posse, troca, aparência e alienação, que são 

resumidos na figura 1. 

 

Figura 1: Movimento do Significado.  
Adaptado de McCracken, 1986.  
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No entanto o modelo de McCracken não estabelece ainda a relação de co-criação de 

significados para as marcas partindo do consumidor através de seu relacionamento com a 

marca, seu modelo enfatiza um fluxo unidirecional de significados, partindo do produto ou 

marca culturalmente constituídos para o consumidor, que ainda desempenha um papel passivo 

na relação. 

Outros pesquisadores (FOURNIER, 1998; HOLT, 2002; KOZINETS, 2001; 

THOMPSON e HAYTKO, 1997) expandem o modelo de McCraken, reconhecendo a 

reciprocidade de papéis, ou seja, a co-criação de significados culturais pelos consumidores 

para as marcas e produtos, esses pesquisadores defendem que atividades interpretativas de 

consumidores individuais, podem afetar, construir e reconstruir significados culturais para 

marcas e produtos. 

� PUBLICIDADE / OUTRAS MÍDIAS � INTERAÇÃO SIMBÓLICA � DISCURSOS INTERPRETATIVOS

� IMBUINDO SIGNIFICADO � ATUAÇÃO OU IMPLICAÇÃO DO "SELF"

� ATRIBUTOS FÍSICOS

� CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

� PERSONALIDADE

AMBIENTE DE MARKETING AMBIENTE SOCIAL AMBIENTE INDIVI DUAL

� NEGOCIAÇÃO X APRENDIZAGEM E 
ACEITAÇÃO

SIGNIFICADO NEGOCIADO DA MARCA

 

Figura 2: Framework do Processo de Negociação de Significados da Marca.  
Fonte: Adaptado de Ligas e Cottes, 1999.  

Ligas e Cottes (1999) também expandem o estudo do McCracken trazendo a noção de 

negociação de significados da marca, os autores entendem que os significados são criados e 

negociados segundo um framework composto por três ambientes, que coexistem dentro do 

"mundo culturalmente constituído", esses ambientes são: 

• Ambiente de marketing – onde as táticas de posicionamento tornam a marca 

reconhecível e memorável.  

• Ambiente individual – faz a ligação da marca às situações cotidianas da vida e 

aos papéis assumidos pelo “self” .  
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• Ambiente social – é onde ocorre processo de negociação, neste ambiente os 

significados da marca frequentemente facilitam a comunicação através do 

simbolismo.  

A empresa controla a quantidade e o tipo de informação sobre a marca quando entra 

pela primeira vez no mercado, após a entrada tanto o consumidor individual, quanto o sistema 

social podem alterar as informações e os significados da marca, a figura 2 sintetiza o estudo 

dos autores. 

Complementando a tríade de co-criadores de significado, Holt (2004, apud ALLEN, 

FOURNIER e MILLER, 2007) reforça o tema da cultura como fonte de criação de 

significados da marca, mudando a questão sobre o conteúdo e contexto cultural para a questão 

do processo pelo qual cultura cria as marcas (Figura 3). Sua teoria sustenta que as 

contradições surgem como choque das experiências individuais com a ideologia cultural 

dominante, com os imperativos morais e a visão geral aspirada, e que estas contradições 

fazem com que as pessoas sintam-se ansiosas e segregadas da visão compartilhada. Estas 

tensões alimentam a demanda por mitos que poderiam "reparar a cultura, quando e onde ela 

tem particular necessidade de unir" (Holt, 2003b, p. 48 apud ALLEN, FOURNIER e 

MILLER, 2007). Marcas icônicas caminham para estes mercados de mitos culturalmente 

criados, para entregar esses significados que podem amenizar os sentimentos de isolamento e 

distância dos consumidores em conflito. Desta maneira, tempos de crise e de ansiedade 

cultural oferecem de oportunidade para o nascimento de marcas icônicas. 

Ainda no sentido do relacionamento entre consumidores e marca, há o trabalho de 

Fournier (1998) que enfatiza aspectos de lealdade, mudanças de hábitos, satisfação pessoal e 

negação associados à marca, estabelece uma delimitação de campo evidenciando algumas 

dimensões de relacionamento entre consumidores e marcas, que seriam: voluntária (escolha 

própria) x imposta; positivo x negativo; intenso x superficial (casual); duradora (longo prazo) 

x curto prazo; publico x privado; formal x informal (pessoal) e simétrico x assimétrico. A 

autora propõe uma tipologia baseada em características emocionais e afetivas de 

relacionamento interpessoal estendendo este conceito para o relacionamento do consumidor 

com marca, por exemplo, há relacionamentos que seriam como casamentos arranjados, 

amizades casuais, casamentos por conveniência entre outros.   
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Tensão e Ansiedade

Ideologia
Predominante

Experiência 
Vivida

Mercado de 
Mitos

 

Figura 3: Criação de Marcas Icônicas.  
Adaptado de Holt, 2004.  

Temos, portanto uma visão alternativa de atribuição de significados para a marca, que 

deixa de ser atribuição exclusiva das organizações passando a ser resultado de co-criação de 

significados a partir da organização, do mundo cultural, dos consumidores individualmente e 

de grupos de consumidores, destes últimos deriva o conceito de comunidade de marca onde 

ocorre o compartilhamento de significados entre os membros de uma comunidade, portanto 

uma comunidade de marca está fundamentada em laços de uso e afiliação dos indivíduos à 

marca. Indo além dos requisitos funcionais do produto, a comunidade de marca sacia a 

necessidade de identificação e pertencimento dos consumidores, beneficio este que é 

estendido a todos os membros da comunidade. As trocas de experiências, conhecimento, 

significados e valores, que ocorrem numa comunidade aumentam a fidelidade, fortalecendo a 

lealdade à marca. No subcapítulo a seguir aprofundaremos o conceito de comunidade de 

marca. 

2.4. COMUNIDADE DE MARCA 

Muniz e O’Guinn (2001) entendem que comunidade de marca trata-se de uma 

comunidade específica, que independe de fronteiras físicas, fundamentada em interações 

sociais dos fãs de uma marca, que compartilham três componentes fundamentais: 
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•  Consciência de Espécie – responsável pelos laços que unem os indivíduos da 

comunidade. Inclui o fator legitimação que estabelece a diferenças entre 

integrantes e não integrantes e oposição a outras marcas.  

•  Rituais e Tradições – processos compartilhados entre os membros da 

comunidade que auxiliam na transmissão do significado desta. Estes processos 

podem ser eventos, forma de se vestir, jargões e valores.   

•  Senso de responsabilidade moral – está diretamente relacionado à 

autossustentabilidade da comunidade, tem a ver com o sentimento de 

comprometimento moral entre os membros da comunidade, estes indivíduos 

sentem-se na obrigação de integrar novos membros, retê-los e difundir o uso 

correto da marca (CASALÓ et al, 2007). 

Os autores propõe que comunidades de marca formam-se em torno de marcas onde 

estão presentes os seguintes fatores:  

• Imagem de marca bem definida – marcas expressivas e consolidadas no 

mercado tem maior probabilidade de originar comunidades aos seu redor;  

• Natureza hedônica expressiva – produtos e serviços que sejam fortemente 

associados à fruição, ao entretenimento e ao prazer são mais propensos de 

terem comunidades de marcas criadas em sua função;  

• História longa e rica em rituais e tradições – produtos ou serviços que possuam 

um histórico de experiências duradouras e de entrega de valor aos seus clientes 

têm maiores chances de formar comunidades de marca;  

• Consumo público – produtos ou serviços que tenham a capacidade de serem 

consumidos em público facilitam a ocorrência de comunidades de marca;  

• Competição desafiadora – produtos ou serviços que atuam em um mercado 

extremamente agressivo e competitivo tendem a desenvolver comunidades de 

marca em sua função. 

Complementando esta afirmação, McAlexander, Schouten e Koening (2002) 

defendem que uma comunidade é feita do relacionamento entre seus membros, do 

compartilhamento de recursos cognitivos, emocionais ou de natureza material. O significado é 

compartilhado entre os integrantes de uma comunidade que está diretamente relacionada a 

laços de uso e afiliação dos indivíduos à marca.  
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Comunidade de marca, na visão de Cova e Pace (2006), trata-se de um grupo de 

indivíduos que tem em comum o interesse em uma determinada marca, além de criar uma 

subcultura com hierarquia, jargões, valores e mitos.  

Kozinets, Cova e Shankar (2007) defendem que a comunidade de marca é 

caracterizada por um grupo de pessoas que não apenas consomem, mas que também realizam 

um ritual de interação no qual aquele produto significa parte dos consumidores e estes se 

tornam parte do produto. 

Um exemplo clássico dos conceitos apresentados é a comunidade de marca da Harley-

Davidson. Podemos dizer que seus integrantes salvaram a companhia que estava em vias de 

extinguir-se em 1983 e vinte e cinco anos depois aparece como uma das 50 maiores marcas 

avaliada em 7,8 milhões de dólares. Nesta comunidade um grupo de consumidores, fãs 

ardorosos organizou-se em torno de um estilo de vida, atividades e do ethos da marca, 

salvando-a do desaparecimento (FOURNIER & LEE, 2009). 

Os benefícios gerados que advém das comunidades de marcas são: consumidores fiéis 

que comprarão somente o produto da marca; consumidores entusiastas que divulgam a marca 

através de propaganda boca a boca positiva; consumidores que além de só adquirirem 

exclusivamente produtos da marca, compram quantidades maiores que outros consumidores, 

desta maneira “desenvolver uma comunidade de marca forte pode ser um passo crítico para 

verdadeiramente atualizar o conceito de marketing de relacionamento” (MUNIZ, O’GUINN, 

2001, p. 427). Algesheimer e Dholakia (2006) corroboram com essa visão quando apontam os 

programas de comunidades de marca como atividade de grande efetividade, levando-se em 

consideração o retorno do investimento.  Portanto verifica-se que a lealdade à marca é 

expressa e incentivada nas comunidades de marca (BAGOZZI & DHOLAKIA, 2006b).  

Fournier e Lee (2009) estabelecem sete afirmações a respeito de comunidades de 

marca, a saber: (1) tratam-se de uma estratégia de marketing; (2) existem para servir aos seus 

membros; (3) fortalecem a marca; (4) prosperam quando as empresas aceitam os conflitos 

surgidos; (5) são mais fortes quando todos os integrantes desempenham seus papéis; (6) 

desafiam o controle gerencial e (7) a rede on-line é apenas uma ferramenta e não uma 

estratégia da comunidade.  

As empresas podem trabalhar para fortalecer as comunidades de marca através da 

promoção de eventos exclusivos para os clientes integrantes da comunidade, buscando criar 

experiências prazerosas e agradáveis (MCALEXANDER et al, 2002). Esta parece ser a 

intenção do concurso “Comida di Buteco” objeto do presente estudo.  
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2.5. COMUNIDADES VIRTUAIS DE MARCA  

As inovações tecnológicas, junto com as mudanças do capitalismo e com a abertura e 

a globalização dos mercados, vêm desde o fim do século passado modificando a compreensão 

do comportamento do consumidor e a definição de políticas e estratégias de marketing 

(EVANS et al., 2001). Ao transformar a maneira como as pessoas trabalham, se relacionam e 

consomem, contribuem para a intensificação da integração entre os indivíduos e destes, na 

condição de consumidores, com as empresas. Um dos aspectos mais importantes foi a 

crescente utilização da Internet, que alterou o modo dos consumidores interagirem com as 

empresas, estabelecendo uma ligação direta, tornando os processos de compra ou de 

comunicação, mais abertos, rápidos e transparentes (EVANS, WEDANDE, RALSTON, & 

HUL, 2001).  

A teoria e prática de marketing neste novo cenário passam a estudar e agir como 

intérpretes do consumidor e não mais apenas como agentes das organizações (ACHROL & 

KOTLER, 1999). Surge com isto uma nova estrutura social e de mercado, a partir de grupos 

organizados tanto por consumidores, quanto por iniciativa das empresas: as comunidades 

virtuais de marca. Nestas as relações entre os consumidores e entre os consumidores e a 

empresa estão estruturadas com base na confiança e no comprometimento. 

Há diversas definições e tipos de comunidades que se formam na internet, sendo que 

também não há consenso quanto à terminologia a ser aplicada para identificá-las, Rheinghold 

(1993), Bellini (2002) e Vargas (2002) utilizam a expressão “comunidades virtuais”, Etzioni 

(1999) prefere o termo “comunidades mediadas por computador” e por sua vez Kozinets 

(2000) adota a denominação “comunidades on-line”. 

A definição pioneira de Rheinghold (1993) é considerada abrangente, nessa existe 

comunidade virtual se ocorre na internet o surgimento de um grupo social formado por certo 

número de pessoas, que conduzem debates públicos, por período de tempo suficiente, com 

sentimento humano, formando redes de relacionamento pessoal.  

Em busca do consenso, a definição de Porter (2004) inclui a noção de interação de 

agrupamento de indivíduos ou parceiros de negócios, interagindo ainda que parcialmente com 

mediação tecnológica, regida por protocolos e normas, em torno de um interesse comum.  

Temos ainda a definição de Bagozzi e Dholakia (2002, p. 3) para quem as 

comunidades virtuais são “espaços sociais, mediados no ambiente digital que permitem que 

grupos se formem e se sustentem primeiramente por meio de processos contínuos de 

comunicação”, em congruência, para Dholakia, Bagozzi e Pearo (2004, p. 242) comunidades 
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virtuais são “grupos de consumidores de diferentes tamanhos que se encontram e interagem 

on-line, com o propósito de atingir objetivos pessoais e compartilhados de seus membros”.  

Nas definições aqui apresentadas podemos perceber elementos fundamentais tais 

como: a identificação, a socialização e a mediação da internet. 

A origem das comunidades virtuais remonta ao século passado, ao fim dos anos 70, 

apresentamos na figura 4 adaptação do histórico elaborado por De Valk (2005), onde 

podemos acompanhar a evolução do desenvolvimento tecnológico que possibilitou o 

surgimento das comunidades virtuais. 

 

 

Figura 4: Evolução das tecnologias de comunicação mediada por computador. 
Fonte: adaptada de De Valk, 2005, p. 25. 
 

Para De Valk quatro condições são necessárias para a caracterização de uma 

comunidade virtual, a saber: (1) um nível mínimo de interatividade, (2) uma variedade de 

comunicadores, (3) um nível mínimo de adesão sustentada, e (4) um espaço virtual público 

comum onde ocorre um número significativo de comunicações mediadas por computador. 
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Numa comunidade virtual a afiliação, participação e frequência são dadas pela livre 

escolha do consumidor, diferenciando-se de uma comunidade física que, na maioria das 

vezes, são formadas por quesitos circunstanciais, tais como local de nascimento e residência. 

Segundo Bagozzi & Dhokalia (2002), essa especificidade confere um caráter psicossocial ao 

estudo das comunidades virtuais e a participação nestas tratar-se-ia de uma “ação social 

intencional”.  

Desta forma, Muniz e O’Guinn (2001, p. 412) entendem que uma comunidade virtual 

de marca é “uma comunidade de ligação especializada e não definida geograficamente, 

baseada em um conjunto estruturado de relações sociais entre os admiradores de uma marca”, 

complementando este conceito temos Achrol e Kotler (1999, p. 150), ressaltando que uma 

comunidade de marca é “um corpo de consumidores que estão envolvidos com a empresa em 

uma relação social”.  

Para Herring (2005), há seis conjuntos de critérios, extraídos da bibliografia sobre 

comunidades virtuais, que servem como maneira para determinar se um agrupamento na 

internet é de fato uma comunidade virtual, são eles: 

1. Participação ativa e autossustentável, um grupo de participantes ativos; 

2. Compartilhamento da história, propósitos, normas e valores; 

3. Solidariedade, apoio e reciprocidade; 

4. Críticas, censura, conflitos e suas formas de resolução; 

5. Autoconsciência do grupo como entidade distinta de outros grupos; 

6. Surgimento de papéis, hierarquia, controle, rituais. 

Os motivos que levam indivíduos a associarem-se as comunidades virtuais, segundo 

Dhokalia, Bagozzi e Pearo (2004), são individuais – valores objetivos, tratam-se da execução 

de objetivos instrumentais pré-determinados e o valor do autoconhecimento ajudando através 

da relação com outras pessoas, que o indivíduo elabore suas preferências, crenças, gostos e a 

manutenção das relações interpessoais visando obter amizade, intimidade e apoio. A ascensão 

social e o entretenimento que deriva destas relações também são considerados como fatores 

motivadores para a associação as comunidades virtuais. 

Os conceitos de comunidades virtuais, aqui apresentados, são considerados válidos 

para serem utilizados neste estudo, por serem complementares. Portanto, considera-se que 

comunidades virtuais são grupos de indivíduos que reunidos em ambiente digital interagindo, 

comunicando-se e compartilhando objetivos, assuntos ou propósitos. 
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2.5.1. TIPOLOGIAS DE COMUNIDADES VIRTUAIS 

As comunidades virtuais de marca podem ser distinguidas quanto ao seu propósito, 

estrutura e funcionamento. Hagel e Armstrong (1996) tipificam as comunidades com base no 

objetivo sobre o qual se fundamentam, para os autores as comunidades se diferenciariam em 

comunidades de fantasia, de relacionamento, de interesse e de negócios. Há ainda outras 

denominações atribuídas as comunidades com fins específicos, tais como: comunidades de 

suporte (TURNER, GRUBE; MEYERS, 2001), comunidades de prática (WENGER, 2001), 

comunidades de marca (MCWILLIAM, 2000; COVA; CARRÉRE, 2002) e comunidades de 

consumo (KOZINETS, 1999; BERNARD, 2004). 

Kozinets (1999) vale-se do meio que as comunidades utilizam para classificá-las em 

quatro tipos: sala de bate-papo; mundos virtuais; fóruns e listas de discussão. Combinado este 

tipos com duas formas de estrutura social e dois possíveis focos para a associação, conforme 

figura 5.  
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Figura 5: Tipologia das comunidades virtuais de Kozinets. 
Fonte: Kozinets, 1999, p. 04. 
 
De acordo com esta classificação, os “Fóruns” funcionam como "quadros de aviso" e 

também podem ser chamados de grupos de notícias (news groups).  Organizam-se em torno 

de produtos, serviços ou outros temas, que são de interesse para certos grupos de 

consumidores ou pesquisadores.  

As “Listas” de discussão tratam-se de um tipo de comunidade virtual gerenciada 

através da Internet, onde há presença de um administrador do grupo, que permite que pessoas 

previamente cadastradas, troquem mensagens por e-mail com todos os membros do grupo. 

“Salas” de bate-papo virtual, também são conhecidas como chat, coversação em 

português, inclui programas do IRC (Internet Relay Chat), conversação nas páginas da Web 

ou outros programas de troca de mensagens instantâneas, por exemplo, o MSN messsenger. 
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“Mundos” virtuais simulam o ambiente real através dos recursos tecnológicos, permite 

a interação dos seus usuários, valendo-se de avatares. Estes ambientes são usualmente 

imersivos, sendo uma realidade virtual paralela. Detém o conceito de persistência, ou seja, os 

elementos criados nestes mundos preservam-se independente da presença do usuário (por 

exemplo, o Second Life). 

As comunidades virtuais também podem ser organizadas segundo sua criação, 

conforme verificado por Porter (2004), podem ser divididas em comunidades iniciadas por 

membros e comunidades patrocinadas por organizações (comerciais ou não comerciais), estas 

classificações são desmembradas num segundo nível da seguinte forma, as comunidades 

iniciadas por membros podem ter foco social ou profissional, enquanto as comunidades 

patrocinadas por organizações podem ter foco comercial, não lucrativo ou governamental. 

Apresentamos na figura 6 esta proposta de tipologia. 

 

Iniciadas por 
Membros

Patrocinadas 
por 

Organizações

Social Profissional Comercial Não-lucrativa Governamental

Criação

Foco Relacional

Comunidades Virtuais

 

Figura 6: Tipologia das comunidades virtuais de Porter. 
Fonte: Adaptado de Porter, 2004, p. 3. 
 

2.5.2. MEMBROS DAS COMUNIDADES VIRTUAIS 

Assim como em uma comunidade física, observam-se nas comunidades virtuais 

diferentes formas de como os indivíduos integrantes agem e se relacionam, alguns buscam 

conselhos outros os oferecem, alguns trocam de informações, experiências, segredos e 

sentimentos, enquanto outros apenas observam.  

No quadro da figura 7 apresentamos as principais tipologias de membros das 

comunidades virtuais elaboradas a partir da literatura disponível. 

Da análise dessa literatura, pode-se aprender que as comunidades virtuais são 

estruturalmente semelhantes às comunidades físicas, mas a mediação do computador faz com 
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que as comunidades virtuais tenham características próprias, com tempo, frequência, 

intensidade e consequências distintas das interações do mundo físico. O estudo destas 

diferenças é imprescindível para a compreensão das novas formas de influência interpessoal 

que atuam sobre os consumidores membros das comunidades virtuais. 

DENOMINAÇÃO CARACTERÍSITICAS

Lurkers Apenas observam as interações sem participar.

Posters
Criam tópicos de discussão, respondem a mensagens, comunicam-

se com os outros participantes.

Turistas
Visitantes ocasionais, buscam soluções para necessidades 

específicas.

Sociáveis
Mantêm fortes relações sociais, mas sem muito interesse na 

atividade central da comunidade.

Dedicados
Muito  interesse na atividade central da comunidade, mas sem 

vínculos fortes com os outros membros.

Envolvidos ou 

Comprometidos

Muito  interesse na atividade central da comunidade e vínculos 

fortes com os outros membros.

Visitantes Pessoas sem uma identidade persistente na comunidade.

Novatos
Novos membros que precisam aprender as regras e serem 

introduzidos na vida da comunidade.

Regulares
Membros que participam confortavelmente na vida da 

comunidade.

Líderes
Voluntários, contratados e funcionários que mantêm o 

funcionamento da comunidade.

Experientes
Membros regulares de longa data e líderes que compartilham 

seus conhecimentos e passam adiante a cultura.

Jogadores Céticos
Pontuação muito alta no jogo, elevado ceticismo e  interpretação 

de papéis.

Competidores
Estão no jogo pela competição, não dão muita importância a 

interpretação de papéis, possuem significante grau ceticismo.

Role players
Ceticismo muito baixo, o importante é o jogo e a interpretação 

de papéis.

Chatters Visitam o mundo virtual para conhecer pessoas.

Transactional community 

members

Perfil transacional e de comunidade, dando feedback sobre 

produtos e serviços e dialogando com os membros da 

Socializadores
Constante diálogos com os membros da comunidade sem emitir 

opinião própria.

Conectores
Relacionam-se com amigos e família, ignorando os demais 

membros.

Lurkers
Compram e observam, mas em raras ocasiões aparecem e 

manifestam a sua opinião.

Centrais

Sociáveis

Informantes

Recreacionistas

Funcionalistas

Oportunistas

TIPOLOGIA
INTEGRANTESPESQUISA 

EMPÍRICA
PARTICIPAÇÃO

DIMENSÃO 

CLASSIFICATÓRIA
FOCO

NãoDinâmicaEnvolvimento
Comunidades de 

Consumo
Kozinets (1999)

Vários autores Genérico Comportamento Estática -

NãoDinâmica
Envolvimento ao 

longo do tempo
GenéricoKim (2000)

Utz (2000)

Traços individuais e 

comportamento
SimEstática

Consumidores       

on-line
Mathwick (2002)

Nível de participação, busca, oferta e discussão de 

informação; Nível de envolvimento social e Nível 

de influência da comunidade nas decisões de 

consumo do membro.

SimEstática
Traços individuais e 

envolvimento

Multi-user 

Dungeons

SimDinâmica

Comportamento e 

padrões de 

participação

Comunidades de 

Consumo
De Valk (2005)

MAIOR

MENOR  

Figura 7: Tipologia dos membros de comunidades virtuais. 
Fonte: Adaptada de De Valk, 2005. P.133. 
 

Como metodologia para a condução deste estudo, adotaremos a netnografia, que será 

detalhada no próximo capítulo. 
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3. METODOLOGIA 

O estudo dos botequins do ponto de vista de empreendimento comercial não é usual no 

Brasil, desprezando a grande quantidade existente destes estabelecimentos, além de sua 

importância cultural para o jeito de ser do brasileiro e, principalmente, do jeito de ser e da 

“alma” Carioca (MELLO, 2006 p.29). 

 Desta forma o estudo do botequim como organização empresarial é pouco explorado 

em nosso país, portanto a presente pesquisa vem preencher esta lacuna.   

Visando a compreensão em maior profundidade do problema, buscamos verificar o 

comportamento de formação de comunidade virtual de marca em torno do concurso “Comida 

di Buteco” e dos botequins que dele participam.   

Optamos por um método de pesquisa qualitativa, por ser esta preocupada, não na 

representatividade numérica, mas na compreensão em profundidade de um grupo, uma 

organização ou uma comunidade (GOLDENBERG, 1999).  

Desta forma como já exposto no parágrafo anterior usaremos uma abordagem 

qualitativa, com metodologia netnográfica para coleta de dados, por ser a mais indicada 

principalmente por garantir menor intrusividade do pesquisador, além de minimizar as 

limitações de prazo e financeira. Na interpretação dos resultados usaremos a análise de 

discurso mediado por computador. 

Este estudo é baseado na pesquisa de Daiane Scaraboto “Comunidades Virtuais como 

Grupos de Referência nos Processos Decisórios do Consumidor” apresentado em 2006 como 

sua dissertação de mestrado em administração, porém muda o foco para o universo do 

concurso Comida di Buteco e a verificação da formação de comunidade virtual de marca em 

torno do concurso em si e dos botequins participantes. 

3.1. ETNOGRAFIA 

A Etnografia é uma metodologia que exige a participação do pesquisador na rotina 

diária dos indivíduos, por prazo extenso, sendo a observação e coleta de qualquer tipo de 

ocorrência ou informação importante para o intuito de responder a um problema de pesquisa, 

conforme exposto por Hammersley e Atkinson (2003). De acordo com Malhotra (2006) a 

intervenção do pesquisador, por acontecer de forma mais natural, tem menor influência na 

observação, principalmente quando comparada com outros métodos de pesquisa qualitativa, 

tais como grupos de focais ou entrevistas em profundidade.  
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Na pesquisa de marketing, a etnografia caracteriza-se usualmente por encontros e 

visitas que permitem a observação dos consumidores em atividades de compra ou de uso, 

sendo esta a sua principal vantagem, a observação do entrevistado no momento em que este 

vivencia a compra, no momento em que avalia o preço, verifica as vantagens que o produto 

oferece, de que modo à propaganda afeta suas decisões, enfim como ocorre seu 

relacionamento com a marca, não sendo necessário que o consumidor use a memória para 

reviver estas situações. (MARIAMPOLSKY, 2006).  

3.2. NETNOGRAFIA  

A netnografia é a adaptação do método etnográfico ao mundo cibernético, ao ambiente 

da internet, é aplicada para o estudo de comunidades virtuais de consumo, investigando o 

comportamento do consumidor e outros problemas de interesse para pesquisa de marketing. O 

termo foi criado pelo pesquisador canadense Robert V. Kozinets em 1995.  Como método de 

pesquisa é um método mais natural do que entrevistas em profundidade ou grupos focais, já 

que há menor intrusão do pesquisador no objeto de estudo, pois é necessário que este seja 

integrante da comunidade investigada, além disso, é mais rápido, mais simples e menos 

custoso que o método etnográfico tradicional. 

O método permite estabelecer um relacionamento próximo aos consumidores 

investigados, possibilitando acesso contínuo durante todo transcurso da pesquisa e após o seu 

término. 

Kozinets (1998, 2002) estabelece as seguintes orientações de etapas a serem 

cumpridas para a observação participante no ambiente virtual, que são: (1) investigar 

possíveis locais de campo on-line, iniciando a observação e fazendo entrada na comunidade 

virtual, (2) coleta e análise de dados; (3) garantir interpretações confiáveis, (4) realizar 

pesquisas éticas e (5) possibilitar o feedback aos membros da cultura. Estas etapas serão 

detalhadas mais adiante neste trabalho. 

3.2.1. ENTRADA 

A etapa de observação não participante precede a entrada participante, esta etapa é 

conhecida como lurking (CATTERALL; MACLARAN, 2001; DHOLAKIA; ZHANG, 2004). 

Esta etapa auxilia o pesquisador na escolha da comunidade a ser observada, permitindo entrar 

em contato com as regras e atividades da comunidade, este conhecimento permitirá ao 

pesquisador definir a melhor forma de para se inserir na comunidade (KOZINETS, 1999).   
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Para a definição da comunidade mais adequada ao objeto de pesquisa Kozinets (2002), 

prevê cinco critérios, que são: (1) grupo com tópicos de discussão mais focados e de 

relevância para o problema de pesquisa; (2) tráfego intenso de troca de mensagens; (3) maior 

quantidade de membros distintos que trocam mensagens; (4) mensagens mais detalhadas ou 

ricas em descrições e (5) maior interação entre os participantes, que contemple o problema de 

pesquisa. 

3.2.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Para Kozinets (1998) existem duas importantes fontes de coleta de dados: as 

mensagens trocadas entre os membros da comunidade virtual, chamadas de posts e as 

observações anotadas pelo pesquisador a respeito da comunidade, dos seus integrantes, suas 

interações e significados. Os posts podem ser classificados como informações já disponíveis 

publicadas sobre o assunto em questão. Filtrar as informações que sejam realmente relevantes 

torna-se tarefa essencial, devido ao número normalmente alto de mensagens disponíveis.  

As informações observacionais coletadas pelo pesquisador, são relativas à comunidade 

virtual, as particularidades dos seus membros, às interações e até à reação a participação do 

pesquisador. 

A análise dos resultados da pesquisa netnográfica deve preferencialmente ser iniciada 

juntamente com a coleta, contextualizando estes dados. O método mais comumente utilizado 

para a interpretação dos resultados é, em geral, a análise de discurso.   

3.2.3. OBTENDO RESULTADOS CONFIÁVEIS 

Segundo Kozinets (2002) a netnografia é um método independente que permite 

identificar os comportamentos de marketing relacionados a comunidades on-line, é uma 

maneira de entender o discurso e a interação das pessoas envolvidas na comunicação mediada 

por computador sobre tópicos orientados para o mercado. Ao longo da coleta de dados e 

análise netnográfica, devem ser seguidos os procedimentos convencionais, de modo que a 

pesquisa seja confiável. 

De forma semelhante ao estudo etnográfico, a netnografia é caracterizada como um 

método capaz de obter informações de fonte primária, dispensando intermediações, sendo 

uma maneira de investigação aberta em sua essência. A netnografia observa comportamentos 

ou atos comunicativos, mais do que o indivíduo propriamente dito, além disso, graças a sua 

flexibilidade pode ser usada como um método puramente observacional ou incorporar um alto 

grau de participação.  Assim o problema da confiança é solucionado sem perder de vista as 
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particularidades do mundo virtual, como o próprio Kozinets responde em entrevista ao 

Journal of Advertising Research (setembro, 2010), para ele a confiança é tão importante para 

a netnografia quanto para outros métodos, como surveys, grupos focais e entrevistas, da 

mesma forma que nestes métodos há um risco dos indivíduos não serem totalmente sinceros 

em suas declarações, porém a netnografia tem a vantagem de obter as declarações em 

ambiente mais natural, durante as interações sociais na comunidade virtual, onde os membros 

da própria comunidade funcionariam com reguladores da veracidade de intenções de seus 

membros. Kozinets cita também as regras da FTC (federal trade comission), que exige a 

divulgação por parte das empresas sobre seus pagamentos a integrantes de comunidades. 

A netnografia leva em consideração todo o contexto analisando a comunidade como 

um ecossistema, com lugar para membros que atuam como spammers (disseminadores de 

spams – mensagens não solicitadas enviadas em massa), trolls (indivíduos tumultuadores de 

discussões, utilizando comentários politicamente incorretos e de humor duvidoso), pessoas 

que postam obscenidades (textos e imagens) e membros patrocinados por empresas para 

comentar seus produtos e serviços. Cabe ao pesquisador decidir sobre a relevância e o uso 

dessas informações na análise da comunidade observada. Portanto a obtenção resultados 

confiáveis através da pesquisa netnográfica, demanda do pesquisador o envolvimento na 

comunidade virtual investigada por período de tempo considerável antes de obter dela as 

respostas para o problema de pesquisa. Caso haja a intenção de generalização das descobertas, 

recomenda-se a triangulação de fontes, a comparação dos resultados obtidos com entrevistas 

em profundidade, além da validação dos resultados obtidos junto aos membros da própria 

comunidade (KOZINETS, 1998, 2001). 

Podemos dizer que como regra mais importante para garantir a confiabilidade da 

interpretação do resultado, o pesquisador deve ter em mente que estão sob análise os atos 

comunicativos de uma comunidade virtual e não a completitude dos comportamentos e ações 

dos consumidores desta comunidade. Esta afirmação é a principal diferença entre o estudo 

netnográfico e a etnografia tradicional. Há informação de grande quantidade interpretações 

errôneas, assim sendo, as limitações técnicas do método e as limitações inerentes ao ambiente 

virtual devem ser levadas em consideração na interpretação dos resultados, a fim de ter 

garantida a confiabilidade desta interpretação (KOZINETS, 2002). 

3.2.4. GARANTINDO UMA PESQUISA ÉTICA 

A principal questão ética para uma pesquisa netnográfica fica em torno dos textos 

postados, se estes, por estarem publicados em ambiente virtual e facilmente acessíveis, são de 
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fato públicos ou são de propriedade de seu emissor e, portanto, privados? O que é 

consentimento e permissão de uso no ciberespaço? Ainda não há consenso evidente sobre 

estas questões, consequentemente sobre os procedimentos eticamente apropriados para a 

condução da netnografia.  

Alguns autores recomendam que o pesquisador deve identificar-se e relatar aos 

membros da comunidade investigada suas intenções antes de iniciar de fato sua investigação, 

deve ainda garantir confidencialidade e anonimato aos participantes, obtendo por escrito a 

permissão destes para inclusão de seus textos na pesquisa (KOZINTES, 2001; CATTERALL; 

MACLARAN, 2001). 

Kozinets (2002) recomenda quatro procedimentos a serem seguidos pelos 

pesquisadores para garantir a condução ética de uma pesquisa etnográfica, estes são descritos 

a seguir: (1) Divulgar plenamente a sua presença, afiliações, e as intenções para os membros 

da comunidade on-line durante toda a pesquisa; (2) Garantir a confidencialidade e o 

anonimato aos informantes; (3) Buscar e incorporar o feedback de membros da comunidade 

on-line que está sendo pesquisada e (4) Ter uma posição cautelosa sobre as questões privado 

versus público no mundo virtual.  

O potencial para uma netnografia ser mal conduzida é um risco iminentemente real, 

portanto seguir os procedimentos de pesquisa recomendados, ajudará a garantir que esta seja 

conduzida eticamente, evitando a contaminação do método para o bem de pesquisas futuras. 

3.2.5. POSSIBILITANDO O FEEDBACK AOS MEMBROS DA 
COMUNIDADE 

A etapa final preconizada por Kozinets (2002) a fim de termos uma netnografia bem 

conduzida, é o retorno de alguns ou todos os resultados da pesquisa junto aos membros da 

comunidade virtual investigada, solicitando que estes apresentem seus comentários. Três 

razões tornam este procedimento de grande valia e diferencia positivamente a netnografia da 

etnografia tradicional, são elas: (1) Permite a obtenção de conhecimentos adicionais, mais 

específicos dos significados de consumo, que são particularmente valiosos para a realização 

de uma netnografia observacional não intrusiva, em resumo fornecem as oportunidades para 

desenvolvimento adicional e verificação de erros; (2) Minimiza algumas das preocupações 

éticas comentadas anteriormente, preservando o valor da observação não intrusiva, visto que o 

feedback ocorre sucessivamente à coleta dos dados, análise e conclusão e (3) Ajuda a 

estabelecer uma troca de informações constante entre pesquisadores de marketing e grupos de 

consumidores que não encontra precedentes na pesquisa qualitativa tradicional.  
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Em resumo usar a condução da netnografia como um fórum de comunicação 

bidirecional generalizada entre as organizações e suas comunidades de clientes, pode ajudar a 

concretizar alguns dos potenciais ocultos no paradigma do marketing de relacionamento, 

fornecendo aos profissionais de marketing a oportunidade de detectar e responder mais 

rapidamente às mudanças nas preferências, significados e desejos dos consumidores que 

fundamentam as tendências importantes de marketing. 

3.3. ANÁLISE DE DISCURSO MEDIADO POR COMPUTADOR 

A análise de discurso é o método mais utilizado para auxílio interpretação dos dados 

obtidos através de estudos etnográficos (CATTERALL; MACLARAN, 2001). Entretanto 

para estudos onde utilizamos a netnografia, visto que os dados obtidos da comunicação via 

internet possuem características diferentes dos obtidos por meio de entrevistas pessoais, ou 

textos impressos, o método mais indicado é a Análise de Discurso Mediado por Computador 

(ADMC). Esta designação aparece em 1995, mas a técnica vem sendo utilizada em pesquisas 

desde o início da década de 1990, seguindo o incremento da comunicação mediada por 

computadores. Os métodos utilizados pela ADMC para analisar a comunicação mediada por 

computadores são adaptados de disciplinas da linguagem, como linguística, comunicação e 

retórica, (HERRING, 2002) e podem envolver análises quantitativas ou qualitativas dos dados 

coletados.  

A ADMC baseia-se na análise de blocos de interação verbal (caracteres, palavras, 

frases, mensagens, discussões, arquivos, etc.) na forma de texto. O alvo da metodologia é 

análise de conteúdo com foco na linguagem, podendo ser exclusivamente qualitativa, de 

maneira que a observação e argumentação ocorrem no fenômeno discursivo da amostra 

textual, ou pode ser também quantitativa quando codificamos e quantificamos o fenômeno 

analisando-o estatisticamente, ou pode ser uma proposta combinada de abordagem, ou seja, 

tanto qualitativa quanto quantitativa.  Não importando o tipo de abordagem utilizada, vale 

ressaltar que as interpretações fundamentam-se em observações sobre a linguagem e seu uso 

(HERRING, 2005).  

A ADMC apresenta as seguintes premissas: (1) o discurso exibe recorrência de 

padrões; (2) Há no discurso escolhas do emissor e (3) os discursos são influenciados e 

acomodam-se aos recursos e restrições tecnológicas dos sistemas de comunicação que os 

mediam. Portanto, levando-se em consideração esta última premissa, tornam-se necessárias 

algumas comparações entre o discurso mediado por computador e o discurso tradicional. 
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Analistas de discurso tradicionalmente classificam os tipos de discurso de acordo com 

vários critérios, entre os quais incluem modalidade, número de participantes do discurso, tipo 

de texto ou tipo de discurso e gênero ou de registro (tabela 4), embora as definições e limites 

de tais distinções não sejam indiscutíveis, é de comum acordo que a classificação facilita a 

análise, em virtude do agrupamento de discurso de características semelhantes (HERRING, 

2007).  

Critério de Classificação Tipo Invocada por.

Modalidade (meio de 

produção / recepção)
Falado, Escrito.

Chafe and Danielewicz

(1987)

Número de 

participantes do 

discurso

Monólogo, Diálogo, Multiparticipante.
Dooley and Levinsohn

(2001)

Texto /  Tipo do Discurso
Narrativa, Conversa, Exortação, Exposição, 

etc.

Longacre (1996); Virtanen

(1992)

Gênero / Registro

Bate-papo Descontraído, Entrevista, 

Palestra Pública, Carta Pessoal, Conto, 

Artigo de Investigação Científica, etc.

Biber (1988); Swales

(1990)
 

Tabela 4 – Abordagens Tradicionais para Classificação do Discurso 
Fonte: Adaptada de Herring (2007). 

 

Há também a abordagem para análise do discurso segundo o estudo de Hymes (1974) 

designada “etnografia do discurso” ou “etnografia da comunicação”. A Taxonomia Hymes 

compreende a definição de categorias, que juntas formam o acrônimo SPEAKING, a saber: 

Configuração e Cenário (Setting and Scene); Participantes (Participants); Fins (Ends); 

Sequência de Ação (Act Sequence); Chave (Key); Instrumentos (Instrumentalities); Normas; 

(Norms) e Gênero (Genre). Apresentamos na tabela 5 um resumo desta taxonomia. 

A classificação dos discursos mediados por computador exige maior complexidade, 

pois estão presentes elementos do discurso falado – uma vez que ocorre a alternância de vozes 

e no uso de linguagem coloquial, de interjeições, abreviações e emoticons10, todos usados na 

tentativa de se aproximar da agilidade da linguagem oral – e do discurso escrito – a produção 

                                                 
10 Forma de comunicação paralinguística, um emoticon, palavra derivada da junção dos seguintes termos em 
inglês: emotion (emoção) + icon (ícone) (em alguns casos chamado smiley) é uma seqüência de caracteres 
tipográficos, tais como: :), ou ̂ -^ e :-); ou, também, uma imagem (usualmente, pequena), que traduz ou 
quer transmitir o estado psicológico, emotivo, de quem os emprega, por meio de ícones ilustrativos de uma 

expressão facial. Exemplos: (isto é, sorrindo, estou alegre); (estou triste, chorando), etc. Normalmente é 
usado nas comunicações escritas de programas mensageiros, como o MSN Messenger ou pelo Skype e outros 
meios de mensagens rápidas (http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticon, acesso em 21/12/2012). 
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através dos textos digitados na tela, que podem ser lidos diretamente desta e podem ser 

impressos posteriormente.  

Categoria Descrição

Configuração e Cenário

Cenário refere-se ao tempo e ao lugar de um ato de um discurso, e em geral, as 

circunstâncias físicas. Configuração trata da "configuração psicológica " ou 

"definição cultural" de um cenário (p. ex.  formalidade  ou seriedade).

Participantes Palestrante e audiência (p. ex. destinatário da mensagem e outros ouvintes).

Fins Propósitos, metas e resultados

Sequência de Ação Estrutura e Ordem do discurso.

Chave Situações que estabelecem o "tom, maneira, ou espírito" do ato discursivo.

instrumentos Formas e estilos de discurso. 

Normas Regras sociais que regem o discuso e as interações participantes.

Gênero O tipo do discurso.

 

Tabela 5 – Taxonomia de Hymes 
Fonte: Adaptada de Hymes (1974) apud Herring (2007). 

 

Herring (2007) para solucionar o problema da complexidade apresentado no parágrafo 

anterior, propõe um esquema de classificação facetada para o discurso mediado por 

computador. A Classificação facetada é uma abordagem para a organização da informação, 

com origem na área de biblioteconomia e ciência da informação. 

A abordagem de classificação facetada para a analise de discurso mediado por 

computador admite que o discurso está sujeito a dois tipos básicos de influência: do meio 

(tecnológico) e de situação (social).  Estas influências são apresentadas sem uma ordem pré-

determinada, não pressupõe relação hierárquica entre elas e não pode ser atribuída a 

precedência teórica de uma sobre a outra para o discurso mediado por computador como um 

todo, mas a força relativa de influências sociais e tecnológicas deve ser contextualizada 

através da análise empírica. 



43 
 

 

3.3.1. FATORES DE MEIO 

Apresentamos na Tabela 6 os fatores de meio que são observados para a ADMC, 

sendo as categorias no esquema de classificação.  

O primeiro fator de meio está relacionado com a sincronicidade de participação 

(KIESLER, SIEGEL & MCGUIRE, 1984 apud HERRING, 2007).  Em sistemas assíncronos 

não há a exigência de que os usuários estejam conectados ao mesmo tempo, para que ocorra a 

troca de mensagens, estas são armazenadas no sítio do destinatário até que possam ser lidas. O 

e-mail é um exemplo deste tipo de sistema. Ao contrário, nos sistemas síncronos, emissor e 

receptor devem estar conectados simultaneamente, ou seja, a comunicação ocorre em tempo 

real semelhante a um discurso falado, chats são as formas mais comuns de comunicação 

síncrona mediada por computador11.   

M1 Sincronicidade

M2 Modo de Transmissão

M3 Persistência da Comunicação

M4 Tamanho do Buffer  da Mensagem

M5 Canais de Comunicação

M6 Postagem Anônima

M7 Postagem Privada

M8 Filtragem

M9 Citação

M10 Formato da Mensagem
 

Tabela 6 – Fatores de Meio 
Fonte: Herring (2007). 

 

O “modo de transmissão” identifica se a transmissão é realizada mensagem por 

mensagem, ou caractere por caractere (há ainda a possibilidade de ser linha por linha de 

transmissão). Isto implica se o retorno ou resposta pode ocorrer simultaneamente durante 

troca de mensagens. Na transmissão da mensagem por mensagem, o receptor só toma 

conhecimento do transmitido ao final da composição e envio da mensagem pelo emissor. 

Portanto não há como, receptor de interromper ou participar simultaneamente a mensagem do 

                                                 
11 A maioria dos sistemas de troca de mensagens hoje permite recuperar as mensagens postadas, por exemplo, o 
MSN Messenger e o próprio chat do Facebook, o que grosso modo, tornaria estes sistemas assíncronos. 
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remetente. Cherny (1999, apud HERRING, 2007) chamou essa de transmissão "em mão 

única", muitos dos sistemas atuais de comunicação mediada por computador fazem uso desta 

forma de transmissão. 

Sistemas com transmissão caractere por caractere são considerados "de mão dupla", 

permitindo que tanto o remetente quanto o receptor vejam a mensagem enquanto esta é 

construída, possibilitando ao receptor o retorno e interferência imediatos. Um exemplo de 

sistema “de mão dupla” era o modo compartilhado do ICQ12 (HERRING 2002, apud 

HERRING, 2007).  

"Persistência da transcrição" refere-se ao tempo que as mensagens depois recebidas 

permanecem no sistema. O e-mail é um exemplo de sistema persistente, ao passo que alguns 

sistemas de chat retêm apenas algumas telas de mensagens em sua memória e mensagens 

antigas são substituídos por novas. No entanto o discurso mediado por computador é mais 

persistente que o falado, o que permite aos usuários a refletir sobre a sua comunicação, de um 

modo que seria difícil na fala. Torna possível também acompanhar e participar de vários 

tópicos de conversação (HERRING 1999, apud HERRING 2007). 

"Tamanho do buffer de mensagem" refere-se ao número de caracteres que o sistema 

permite em uma única mensagem. Em sistemas de e-mail, o buffer é praticamente ilimitado, 

já no Twitter a mensagem é limitada a 140 caracteres. Isto impacta nas estratégias de 

construção da mensagem, tais como uso de abreviações e emoticons. 

Em “Canais de Comunicação” estão contemplados quais tipos de informações, além 

das textuais, o sistema permite, tais como gráficos, imagens, voz, vídeos, vídeo conferências e 

outros. 

"Postagens Anônimas", "Postagens Privadas", "Filtragem" e "Citações" referem-se 

aqui para affordances tecnológicas dos sistemas de comunicação mediada por computador. 

Isto significa que estes comportamentos talvez não sejam observados, exceto se o sistema 

dispuser destes meios, portanto aumentando a possibilidade que tais comportamentos 

aconteçam. Há sistemas de chat que requerem que o usuário escolha um apelido que é 

diferente de seu endereço de e-mail, incentivando o uso de pseudônimos e interação anônima 

(DANET 1998, apud HERRING, 2007).   

Da mesma forma, alguns sistemas de bate-papo (como o Facebook) têm comandos 

que permitem aos usuários realizar conversação privada ou pública, enquanto que com outros 

                                                 
12  “programa de comunicação instantânea pioneiro na Internet que pertence à companhia Mail.ru Group. A sigla 
"ICQ" é um acrónimo feito com base na pronúncia das letras em inglês (I Seek You), em português, "Eu procuro 
você", porém é popularmente conhecido no Brasil como "i-cê-quê".” (http://pt.wikipedia.org/wiki/ICQ, acesso 
em 22/12/2012). 
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sistemas (como algumas formas de chat), é necessário para abrir um programa separado para 

sair de uma conversação pública e conversar em particular.  

“Filtragem” refere-se à facilidade disponibilizada pelo sistema a fim de evitar ou 

ignorar mensagens de um determinado usuário. 

“Citação” refere-se a como os sistemas proporcionam mecanismos para facilitar a 

resposta a uma mensagem anterior. Em alguns sistemas é preciso copiar e colar as partes 

citadas manualmente para a resposta. 

"Formato de Mensagem" tem a ver com a ordem em que as mensagens aparecem, 

quais informações são acrescentadas automaticamente a cada nova mensagem, como estas são 

apresentadas visualmente e o que acontece quando a janela de visualização enche-se de 

mensagens.  

3.3.2. FATORES DE SITUAÇÃO  

Assim como no discurso falado, vários fatores sociais e situacionais foram observados 

condicionando a variação no discurso mediado por computador. A tabela 7 apresenta uma 

lista, não exaustiva, elaborada por Herring (2007), a partir do modelo de Hymes (1974), de 

fatores identificados por Baym (1995), e fatores encontrados na pesquisa empírica. 

"Estrutura de participação" refere-se ao número de participantes do discurso e a taxa 

de participação destes, se a comunicação é pública, semiprivada, se os interlocutores 

interagem de maneira anônima, usam pseudônimos ou através de suas identidades na “vida 

real”, se a distribuição da participação é uniforme, ou se há preponderância de algum 

indivíduos ou grupo (HERRING, 1993 apud HERRING, 2007). A polidez é o principal 

atributo afetado por esta categoria, por exemplo, um discurso público tende a ser menos 

polido do que um privado. 

As “Características dos Participantes" descrevem de que maneira as características dos 

indivíduos tais como gênero, formação escolar, experiências e crenças entre outras, afetam os 

modos de discurso, por exemplo, participantes que possuem ideologias diferentes parecem ser 

mais propensos à ocorrência de conflito nos discursos. 

"Propósito" pode ser observado do ponto de vista do grupo (propósito do grupo) ou do 

a ponto de vista individual do participante (metas de interação) refere-se, em termos gerais 

trata-se da razão de existência do grupo, por exemplo, se o grupo tem foco profissional ou 

social. 

"Atividades" são os meios discursivos utilizados pelos participantes para perseguir 

objetivos de interação. 
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 "Assunto" quando referido ao grupo tem a ver com o conteúdo que é adequado a 

discussão de acordo com a definição do grupo, para grupos de role-playing, faz mais sentido 

falarmos sobre “Tema” do grupo, por exemplo, sua ambientação geográfica e cronológica. 

� Um-para-um, um-para-muitos e muitos-para-muitos
� Pública / privada
� Grau de anonimato/ uso de pseudônimos
� Tamanho do grupo; número de participantes ativos.
� Quantidade, taxa e balanço de participação

� Demográficas: Gênero, idade, ocupação, etc.

�
Proficiência: Com o idioma / Com computadores / 

Com o discurso mediado pelo computador

�
Experiência: Com destinatário / Com o grupo / com o 

tópico

� Papel / Status: na "vida real"; de personagem on-line

�
Conhecimento sociocultural pré-existente e normas 

interacionais.
� Atitudes, crenças, ideologias e motivações.

�
Do grupo: p. ex. profissional. Social, fantasia / Role-

playing, estética , experimental

�

Objetivo de interação: p. ex. obter informações, 

negociar consenso, desenvolvimento profissional, 

relacionamento social, entreter a outros, 

divertimento

�
Do Grupo: p. ex. política, linguística, feminismo, 

novelas, sexo, ficção científica, bares.

�

Dos intercâmbios: p. ex. Guerra do Iraque, 

informações pessoais dos participantes, 

planejamento de férias

� Sério / brincalhão
� Formal / casual
� Contencioso / amigável
� Cooperativo / sarcástico

S6 Atividade �

P. ex. Debate, anúncio de empregos, troca de 

informações, solução de problemas, troca de insultos, 

troca de anedotas, jogos, flertes, etc.

� Da organização
� Da adequação social
� Do idioma

� Idioma, variedade do idioma
� Tipo / Sistema de escrita

S8 Código

Normas S7

Tom

S1 Estrutura de Participação

S5

S4 Assunto ou Tema

PropostaS3

Características dos participantesS2

 

Tabela 7 – Fatores de Situação 
Fonte: Herring (2007). 

 

"Tom" refere-se à maneira ou situação em que são realizados atos discursivos, tais 

como grau de formalidade, seriedade, debate e cooperação.  

"Normas" referem-se às convenções praticadas dentro do ambiente mediado por 

computador e são abordadas em três níveis: "Normas de organização" tratam de assuntos 

relativos à operacionalização do grupo, tais como admissão de novos membros, se há um 
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líder, se há moderador, como as mensagens são distribuídas e armazenadas, punições por mau 

comportamento e outros do mesmo tipo; "Normas de adequação social" tratam dos padrões 

comportamentais aplicados no contexto do discurso mediado por computador, pode ser 

estabelecido de forma tácita ou explicita através código de conduta; e "Normas de linguagem" 

referem-se aos padrões linguísticos particulares ao grupo indivíduos, podendo incluir 

abreviaturas, siglas, piadas internas, e gêneros discursivos especiais (HERRING, 2007). 

"Código" refere-se ao idioma ou variedade do idioma em que o discurso mediado por 

computador é realizado e também ao tipo de caractere utilizado.   

A ADMC depende da interpretação e deve-se lembrar de que, embora seja uma 

evidência direta do comportamento, é uma referência indireta do pensamento, conhecimento e 

emoções dos indivíduos que praticam o discurso.  
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4. UNIVERSO E AMOSTRA 

4.1. FACEBOOK 

O Facebook foi criado em 04 de fevereiro de 2004, originalmente com o nome de 

“The Facebook”, trata-se do maior site e serviço de rede social do mundo, que atingiu em 

outubro de 2012 o número de um bilhão de usuários13. O nome remete denominação popular 

do livro que é entregue aos alunos pela administração de algumas universidades dos Estados 

Unidos no início do ano letivo e tem por objetivo promover a interação entre aqueles alunos. 

Seus fundadores foram o americano Mark Zuckerberg e seus colegas de quarto da 

faculdade, o brasileiro Eduardo Saverin e os também americanos Dustin Moskovitz e Chris 

Hughes. No início o acesso ao site era restrito aos estudantes da Universidade de Harvard, 

sendo estendido posteriormente a outras faculdades na área de Boston, da Ivy League 

(Formada pelas universidades de Harvard, Yale, Brown, Columbia, Cornell, Pensilvânia, 

Princeton  e Dartmouth College) e da Universidade de Stanford, sendo gradualmente liberado 

para alunos em várias outras universidades até de permitir para estudantes do ensino médio e 

para qualquer pessoa com mais de 13 anos de idade em 2006. 

Para utilizar o Facebook é necessário que os usuários registrem-se antes, após este 

registro podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar 

mensagens de maneira pública ou privada e podem tornar-se membros de grupos de interesse 

comum criados por outros usuários ou organizações.  

O acesso ao Facebook é gratuito para os usuários, a obtenção de receita é proveniente 

de publicidade, incluindo banners, destaques patrocinados no feed de notícias e grupos 

patrocinados por organizações. 

Em setembro de 2004 o Facebook recebeu aproximadamente US$ 500.000 de Peter 

Thiel, do co-fundador do PayPal (um sistema que permite a transferência de dinheiro entre 

indivíduos ou negociantes usando um endereço de e-mail) agindo como angel investor. Em 

maio de 2005 ocorre um novo aporte de capital, o Facebook recebeu 12,8 milhões 

de dólares da Accel Partners e compra em agosto do mesmo ano o 

domínio Facebook.com da Aboutface por US$ 200.000 após isso e descarta definitivamente o 

"The" de sua marca.  

                                                 
13www.facebook.com/photo. 

php?fbid=10151498158461729&set=a.10151498156121729.515066.20531316728&type=1&theater, 2012 

acesso em 21/11/2012. 
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O Facebook realizou sua oferta pública inicial de ações em 18 de maio de 2012, 

obtendo 16 bilhões de dólares, o que o colocou como a maior captação mundial da história 

entre as empresas de internet e sétima maior captação mundial da história levando-se em 

conta empresas de todos os segmentos de mercado. O valor de aquisição do Facebook estava 

avaliado em 104 bilhões de dólares quando da oferta inicial de ações14. Três meses após o 

lançamento na bolsa, o Facebook perdeu mais da metade do seu valor15.  

Em dezembro de 2011 o Facebook supera os 36 milhões de usuários no Brasil 

tornando-se a maior rede social em nosso país, batendo o Orkut, conforme estudo do site de 

pesquisas de índices da internet ComSore16. 

Os números apresentados justificam a escolha da página do concurso “Comida di 

Buteco” no Facebook para a realização da netnografia do presente estudo, página esta que 

mais detalhadamente na próxima seção. 

4.2. PÁGINA “COMIDA DI BUTECO” NO FACEBOOK 

A página do concurso “Comida di Buteco” foi criada no Facebook em 6 de abril de 

2010, sendo mais uma forma dos organizadores divulgarem o concurso e de se relacionarem 

com o público consumidor, juntamente com o site do concurso17, o endereço do Twitter18 e no 

Foursquare19. 

Conforme explicitado na figura 8, a criação de uma página é tratada pelo Facebook 

como uma forma de estabelecer uma relação mais próxima entre o proprietário da página e 

seu público. No caso de uma organização empresarial, conectar mais fortemente sua marca, 

seus produtos e/ou serviços a seus consumidores. 

 

                                                 
14 www.g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/facebook-tem-o-maior-ipo-entre-empresas-e-internet-nos-

eua.html acesso em 21/11/2012. 
15 www.veja.abril.com.br/noticia/economia/facebook-perde-mais-da-metade-de-seu-valor-em-3-meses acesso 

em 21/12/2012. 
16www.comscore.com/insights/press_releases/2012/1/facebook_blasts_into_top_position_in_brazilian_social_ne

tworking_market acesso em 21/12/2012. 
17 www.comidadibuteco.com.br 
18 //twitter.com/_comidadibuteco 
19 //pt.foursquare.com/_comidadibuteco 
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Figura 8: Criação de uma página no Facebook 
Fonte: http://www.facebook.com/pages/create.php acesso em 27/12/2012 

 

A figura 9 apresenta a primeira postagem na página do concurso “Comida di Buteco”. 

Como podemos notar, foram 12 “curtidas” e seis “comentários”, evidenciando a interação 

com 17 participantes (um mesmo participante “curtiu” e “comentou” a mensagem). 

 

Figura 9: Primeira postagem da página do Facebook do concurso “Comida di 
Buteco” 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro de 2012. 
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No início de dezembro de 2012 a página apresentava mais de 83.000 “curtidas” como 

podemos notar na foto de capa reproduzida na figura 10. Nessa página será realizada a coleta 

de dados do presente estudo. 

 

 

Figura 10: Foto de capa da página do Facebook do concurso “Comida di Buteco” 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

Quanto à amostra foram analisados os posts publicados entre janeiro e novembro do 

ano de 2012, sendo que foram submetidos a uma análise aprofundada os mais aderentes ao 

problema do presente estudo, uma vez que, como já citado anteriormente, selecionar as 

informações que sejam realmente relevantes entre as disponíveis para a análise é tarefa 

essencial para a resposta ao problema. 
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5. COLETA DE DADOS 

A fonte de para coleta de dados serão os posts publicados na página do concurso 

“Comida di Buteco” no ano de 2012, entre os meses de janeiro e novembro, isto coaduna com 

o previsto por Kozinets (1998) que afirma serem os posts uma das formas principais para a 

coleta de dados através da pesquisa netnográfica.  

A entrada do pesquisador na página do Facebook do com concurso “Comida di 

Buteco” ocorreu em 10 de maio de 2012, sendo realizada através da opção “curtir” na própria 

página, a partir desta data foi realizada a observação não participante.  

Verificou-se que no período analisado entre janeiro e novembro de 2012, houve mais 

de 85.000 citações a página, conforme podemos verificar através da coluna “falando sobre a 

página” da tabela 8, estes dados vêm da métrica do Facebook, “pessoas falando sobre isto” 

que inclui comentários, posts, compartilhamentos, “curtidas” e outras respostas em que a 

página seja citada20. Até novembro de 2012, período em que a página foi analisada, foram 

publicados 629 posts.  

CURTIR
FALANDO SOBRE 

A PÁGINA

jan/12 31 1.517 2.338

fev/12 24 3.458 4.265

mar/12 43 4.320 5.490

abr/12 106 18.843 23.434

mai/12 150 8.124 13.273

jun/12 92 4.933 10.646

jul/12 23 3.391 5.230

ago/12 50 2.054 6.432

set/12 35 1.337 5.062

out/12 43 1.844 5.086

nov/12 32 2.255 5.319

TOTAL 629 52.076 86.575

MÊS/ANO POSTS

 

Tabela 8 – Citações a página do Concurso “Comida di Buteco” entre janeiro e 
novembro de 2012 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, Adaptada pelo autor. 

                                                 
20 Fonte: http://www.facebook.com/help/?faq=293874353972579 
 



53 
 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS. 

Analisando as informações disponíveis na tabela 8, tendo em vista a quantidade de 

“curtidas” e de pessoas “falando sobre a página” pode-se concluir que há um grupo de 

consumidores que estão envolvidos com o concurso, estabelecendo uma relação social, 

estando em conformidade com o exposto por Achrol e Kotler (1999) a respeito da 

identificação de comunidade de marca. 

Conforme previsto por Muniz e O’Guinn (2001) verificamos para o concurso “Comida 

di Buteco” as seguintes ocorrências em relação às três componentes fundamentais: 

•  Consciência de Espécie: os membros da página tratam-se por “botequeiros” o 

que dá a noção de identificação e pertencimento e ao mesmo tempo de 

diferenciação com as pessoas que não são membros, conforme recorte das 

mensagens trocadas referentes ao post de 15 de outubro de 2012 reproduzido 

na figura 11. 

 

Figura 11: Ocorrência de “consciência de espécie”  
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

 

•  Rituais e Tradições – Podemos notar no diálogo exposto abaixo, referente ao 

post de 20 de junho de 2012, a ocorrência de processos de transmissão de 

significados: 

“Comida di Buteco Caravana Azeite Gallo - São Paulo 2012  
No dia 20 de junho, foi a vez da Caravana do Azeite Gallo percorrer o 
circuito paulistano do Comida di Buteco. O tour começou pela Academia da 
Gula, na Zona Sul, representante da influência portuguesa na cidade. Depois, 
a turma foi para o Centro conhecer a Rota do Acarajé, que está defendendo o 
tempero baiano no concurso. E, por fim, na Zona Oeste, o Valadares e o 
Lewis encerraram o passeio com o melhor da hospitalidade mineira.Fotos por 
Keiny Andrade. — em São Paulo.” 
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“C.J.G. Hummmm deu vontade de "BOTECAR"!!!! 
21 de Junho de 2012 às 19:58 · Curtir · 2” 
 
“Comida di Buteco Então vamos nessa, C.J.G e V.!  
21 de Junho de 2012 às 20:05 · Curtir” 
 

•  Senso de responsabilidade moral: Observamos esta ocorrência na troca de 

mensagens, reproduzida abaixo, onde podemos notar a intenção de integrar e 

reter um membro, além da divulgação do concurso: 

 
“C.T. Ao Evento Comida di Buteco, adorei a primeira edição de SP. Sou de 
BH e participo há anossssss, já fui em uns 10 bares em SP e adorei. Muito 
bom mesmo. Excelente conhecer lugares legais 
13 de Junho de 2012 às 14:03 · Curtir · 1” 
 
“C. T. Até agora o único bar que achei que saiu bastante do contexto foi o 
Boteco Boemios no centro. 
13 de Junho de 2012 às 14:04 · Curtir” 
 
“C. T. Os outros estão d+, excelente 
13 de Junho de 2012 às 14:04 · Curtir” 
 
“Comida di Buteco Agradecemos o carinho e o feedback, C.T. Que bom que 
você participa há tanto tempo e pode conhecer novos lugares. Ficamos 
felizes.  Se tiver mais informações, fique a vontade para nos mandar por 
mensagem, aqui na fanpage mesmo. Abraços. 
13 de Junho de 2012 às 14:07 · Curtir” 

 

Podemos verificar também que há ocorrências na página do concurso “Comida di 

Buteco” que atendem ao conjunto de fatores facilitadores do surgimento de comunidades de 

marca: 

• Imagem de marca bem definida – A página existe desde 2010 e o concurso 

desde 2000, tendo aumentado desde sua origem o número de cidades onde 

ocorre e consequentemente os estabelecimentos e público participante;  

• Natureza hedônica expressiva – Mais do que os produtos (comidas e bebidas) e 

serviços (bom atendimento, higiene e ambiência) o concurso procura vender a 

ideia confraternização e de passar momentos prazerosos com os amigos em um 

botequim, conforme post da figura 12: 
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“Z.G.  Hummmmmmmm, eu quero!!! 
13 de Junho de 2012 às 19:31 · Curtir · 1” 

 
“D.C.A.  assim vc mata a mamãe...que delícia!!! 
13 de Junho de 2012 às 19:32 · Curtir · 1” 

 
“P. O. amiga G. S. bora experimentar? Humm 
13 de Junho de 2012 às 19:32 · Curtir · 1” 

 
“R. O.  A D O R O ! 
HUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
M” 
13 de Junho de 2012 às 19:32 · Curtir · 1” 

 
“M.S.H.C.  Que delicia,que maldade,estou 
muito longe de esos bolinhos! 
13 de Junho de 2012 às 19:33 · Curtir · 1” 

 
“V. Z.  P/ A.R.F.C. Caim não comia e nem 
bebia porque o FAMOSO BAR DO JUSTU 
não existia... 
13 de Junho de 2012 às 19:35 · Curtir” 
 

Figura 12: Ocorrência de “natureza hedônica expressiva”  
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

 

•  História longa e rica em rituais e tradições – conforme já mencionamos 

anteriormente, o concurso já completou 12 anos de existência e a página 2 

anos, portanto atende ao quesito história longa, entre os rituais e as tradições 

temos o consumo e votação durante o período do concurso, a formação de 

caravanas e a festa “Saideira”;  

• Consumo público – o ato de “botecar”, reunir e confraternizar com os amigos, 

propicia o consumo em público;  

• Competição desafiadora – Também como mencionado, existem mais de 

297.000 estabelecimentos, em atividades comerciais semelhantes as dos 

botequins, no concurso são mais de 370 botequins concorrendo às premiações, 

portanto temos produtos e serviços, em um mercado concorrido e competitivo. 

Visto exposto até o momento entendemos que ocorre uma comunidade de marca ao 

redor do concurso “Comida di Buteco” e fundamentado pelas atividades desenvolvidas no 

“mundo real” os integrantes compartilham o ethos construído em função do concurso e da 

cultura que este divulga a “botecagem”, a cultura de botequim. Apresentamos na figura 13 um 

post que corrobora esta visão. 
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“C.N. Amo pastel de angu.. 
30 de Junho de 2012 às 13:45 · Curtir · 1” 
 
“R.S. Hum me deu uma vontade!!!!! 
30 de Junho de 2012 às 13:47 · Curtir” 
 
“M.V.S. Meu D'us, não tem nada mais gostoso 
do que Comida de Buteco! 
30 de Junho de 2012 às 13:49 · Curtir · 1” 
 
“A.V. sassinohra 
30 de Junho de 2012 às 13:52 · Curtir” 
 
“M.T.S. Hoje estaremos nessa!!! 
30 de Junho de 2012 às 13:53 · Curtir” 
 
“S.O. P/ T. olha , isto 
30 de Junho de 2012 às 13:56 · Curtir” 
 
“P.M. Amei o prato, nota dez para as meninas! 
30 de Junho de 2012 às 15:00 · Curtir” 
 

“J.M.A.  HUmmm que delicia!!! 
30 de Junho de 2012 às 15:02 · Curtir” 
 
“M.O.C.D. NO ELÍDIO BAR!!!!!!! 
30 de Junho de 2012 às 20:05 · Curtir · 1” 
 
“W.F.A. Copia do comida de buteco de BH.. 
1 de julho de 2012 às 02:41 · Curtir” 
 
“Comida di Buteco Oi, W.F.A. Não é cópia não, é o 
mesmo concurso que acontece em Belo Horizonte e 
em mais 15 cidades pelo Brasil. São Paulo foi a mais 
nova integrante do circuito, tendo sua primeira 
edição acontecendo entre junho e julho. Mais 
informações no nosso 
site:http://comidadibuteco.com.br 
Comida di Buteco - O maior concurso de 
gastronomia do Brasil 
www.comidadibuteco.com.br 
Escolha uma cidade Belém Belo Horizonte 
Campinas ...Ver mais 
2 de julho de 2012 às 11:52 · Curtir · 1” 
 
“M.G. nossa esse prato foi um dos melhores , fora a 
simpatia das donas... 
5 de julho de 2012 às 13:07 · Curtir · 1” 
 

Figura 13: Exemplo de post do concurso mencionando a “botecagem” 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

Ainda, com relação a análise dos posts citados na tabela 8, podemos notar que os 

integrantes estão organizados em torno das informações, atividades e comportamentos 

divulgados nos posts disponibilizados pelo administrador da página (a organização do 

concurso), em que o assunto recorrente é o próprio concurso e os produtos e serviços dos 
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bares participantes como exemplificamos na figura 14, onde é citado um novo 

estabelecimento. Para garantir que o grupo analisado é de fato uma comunidade virtual, 

verificaremos se ocorre socialização, identificação e apoio mútuo entre os integrantes, para 

isso usaremos os seis conjuntos de critérios mapeados por Herring (2005), que explicitamos 

no item 3.5 do presente estudo.  

Quanto ao critério “participação ativa e autossustentável e a existência de participantes 

centrais” como citamos anteriormente todos os posts observados foram publicados pela 

organização do concurso, o que indica a existência de um participante central, a participação 

ativa dos demais integrantes pode ser comprovada pela coluna “falando sobre a página” na 

tabela 8. Quanto à questão de autossustentabilidade do grupo esta depende da manutenção da 

página pela organização do concurso. 

“T.D.P.B. estamos chegando devagar..... humilde 
residencia ...rsrsrs 
9 de agosto de 2012 às 11:55 · Curtir” 
 
“E.C. quero um emprego desse......kkkkkkkkkkkk a 
vida que pedi a deus!!!! 
9 de agosto de 2012 às 12:02 · Curtir · 2” 
 
“M.C. P/ L.F. não podemos ficar de fora dessa!!! 
Vamos acessar o link e indicar vários botecos para a 
edição de 2013 do Comida de Buteco!!! 
9 de agosto de 2012 às 15:23 · Curtir · 2” 
 
“L.F. Com certeza M.C .! Até pq fomos jurados...Hehe 
9 de agosto de 2012 às 16:20 · Curtir” 
 
“G.L.J. Sugerimos o Caldos Coral Beach, lá tem mais 
de 33 tipos de Caldos Salgados e 4 tipos de Caldos 
(sobremesas quentes), Petiscos diversos sendo o 
Campeão de pedidos o Gourjão de Peixe com Molho 
Rose. Sua localização é na Av. Beira Mar bairro São 
Bento da Lagoa/Itaipuaçu/Rio de Janeiro. Consulte a 
página no facebook.com/caldoscoralbeach. 
13 de agosto de 2012 às 13:44 · Curtir” 
 
“M.C. Eu sugiro o Caneco Gelado do Mario em 
Niteroi a cerveja é super gelada o ambiente muito 
maneiro e o bolinho de bacalhau sensacional não 
é L.F. 
15 de agosto de 2012 às 22:11 · Curtir” 
 
“L.F. Sensacionaaaaaal M.C. 
15 de agosto de 2012 às 22:13 · Curtir” 

  

Figura 14: Exemplo de post do concurso 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 
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Para o critério “compartilhamento de história, propósitos, cultura, normas e valores” 

temos que pela característica do Facebook, de acordo com os fatores de meio (HERRING, 

2007), ser um sistema persistente (isto será detalhado mais adiante no presente estudo) os 

participantes podem retomar a qualquer tempo um post mais antigo para simples informação, 

ou para retomar assuntos anteriores.  

O propósito da página é divulgar o concurso, os botequins participantes, incentivar a 

indicação de possíveis novos participantes, divulgar receitas de petiscos, incentivar a 

confraternização nos botequins e outros assuntos relacionados a cultura dos botequins. 

As interações entre os participantes apresentam o uso de linguagem coloquial, 

abreviações, emoticons e onomatopeias, o que dá um tom informal e descontraído a estas 

interações, aproximando-as do discurso falado e das conversas de botequim, como exposto 

Herring (2007) isto permite identificar a cultura do grupo. 

 

Figura 15: Exemplo de post de divulgação de petisco do concurso 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

 

A figura 15 apresenta um exemplo de post de um petisco e a seguir reproduzimos os 

comentários sobre este, onde observamos as ocorrências relatadas no parágrafo anterior: 

“M.S. Huuummmmmmmmm 
31 de outubro de 2012 às 17:16 • Curtir • 2” 
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“R.O. hunn deu até vontade....manda umas pra Ribs... 
31 de outubro de 2012 às 18:29 • Curtir • 2” 
 
“J.M. criativo e delicioso 
31 de outubro de 2012 às 18:30 • Curtir • 2” 
 
“C.A.B. Olha isso Mãe, I.C.A.B. rs 
31 de outubro de 2012 às 19:25 • Curtir • 1” 
 
“L.F.R. Comi muito e ainda como. Viva Familia Paulista. Otimo em tudo. 
31 de outubro de 2012 às 19:32 • Curtir • 2” 
 
“Comida di Buteco Oi, L.F.R.. O Família é mesmo ótimo!  Você viu os 
outros petiscos no post? Muito bons também! 
31 de outubro de 2012 às 19:34 • Curtir • 1” 
 
“ I.C.A.B. P/ C.A.B., pelo jeito vai querer que eu faça par você né. Rsrrsrsr. 
Lembra disto quando vier pra casa. Bjs 
31 de outubro de 2012 às 23:34 • Curtir • 1” 
 
“M.L.  Hum...deve ser uma delícia!! 
31 de outubro de 2012 às 23:43 • Curtir • 1” 
 
“P.D. Lembro... 
1 de novembro de 2012 às 00:23 • Curtir • 1” 
 
“A.Z. eu quero 
1 de novembro de 2012 às 00:41 • Curtir • 1” 
 
“ I.S.A. onde tem isso? 
1 de novembro de 2012 às 11:51 • Curtir • 1” 
 
“CdJ  Hum, deve ser mara! 
2 de novembro de 2012 às 16:22 • Curtir” 

 

Quanto as normas e valores temos as normas de conduta explicitadas pelo Facebook21 

e as que podem ser apreendidas das interações entre os integrantes, o tom destas interações é 

de informalidade e casualidade, há pouca discordância, as que foram verificadas referiam-se a 

festa de encerramento denominada “Saideira” e as poucas críticas dirigidas a organização do 

concurso foram feitas de forma aceitável, embora com indignação e alguma ironia, essas 

críticas foram observadas nos comentários referentes aos posts do dia 21 de maio de 2012, 

pode-se observar que houve discordância entre os próprios integrantes. A organização 

respondeu a algumas críticas diretamente no post, ou através de mensagens privadas. 

No critério “solidariedade, apoio e reciprocidade” por ser o grupo baseado na 

informalidade, podemos depreender que quando a organização solicita a indicação de um 

novo botequim está permitindo que os demais integrantes exerçam a reciprocidade. As 

características de apoio e solidariedade puderam ser mais fortemente observadas na troca de 

                                                 
21 Disponível em www.facebook.com/policies/ acesso em novembro de 2012 
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mensagens relativas aos posts de 21 de maio de 2012, sobre a “Saideira” do concurso de Belo 

Horizonte.  

Como citamos anteriormente, é reduzida a ocorrência do critério “críticas, conflitos e 

formas de resolução de conflitos” e ocorreram principalmente com relação a “Saideira” do 

concurso de Belo Horizonte, houve resposta da organização e debate entre os integrantes do 

grupo. 

A seguir segue a sequência de mensagens trocadas referentes aos dois posts do dia 21 

de maio de 2012, em que ocorreram as críticas e defesas a festa de encerramento: 

“A.M. Tava bom demais! 
21 de maio de 2012 às 16:35 • Curtir • 1” 
 
“A.M.  Minas não tem mar , mas tem bar.Foi bom demais. 
21 de maio de 2012 às 16:36 • Curtir” 
 
“V.C. PENA NÃO PUBLICAREM AS FRASES GANHADORAS DOS 
INGRESSOS!!! FICOU CHEIRANDO MARMELADA!!! SERÁ???? 
21 de maio de 2012 às 16:40 • Curtir • 3” 
 
“C.M. Achei muito desorganizado. 
21 de maio de 2012 às 16:57 via celular • Curtir • 1” 
 
“A.J. Festa sensacional, bem organizada e pacífica! Parabéns a todos! 
Esperamos 2013! 
21 de maio de 2012 às 17:09 • Curtir • 3” 
 
“N.C.S. Tirando aquela fila ridícula tava tudo lindo! uma maravilha! 
21 de maio de 2012 às 18:12 • Curtir” 
 
“B.G. Por curiosidade... e os prêmios de Melhor Atendimento, Cerveja mais 
Gelada e Higiene, quem ganhou? Alguém sabe informar? 
21 de maio de 2012 às 19:08 • Curtir” 
 
“U.S. Concordo...tirando a fila ridícula...teve showww! 
21 de maio de 2012 às 20:11 via celular • Curtir” 
 
“B.A.A. Tava tudo excelente, tirando as filas e aqueles copos onde serviram 
cerveja que cortavam os nosso dedos. Estou com varios cortes. 
21 de maio de 2012 às 23:21 • Curtir • 1” 
 
“H.L.S. Olha,vou ser bem franca. De repente até chata. Mas primeiro, por ser 
um evento de butequeiros a festa os excluiu totalmente,pq um evento aonde o 
ingresso custou de 100,00 à 140,00,não é para butequeiros de plantão. Me 
parece que este evento também se tornou o ganha pão de alguém e não mais 
uma diversão pra mineirada. Agora, paguei 120,00,para encontrar um evento 
sem nenhuma outra alternativa de cerveja. Bohemia??????? Me ajuda né?!! 
Falta de opção, tudo caríssimo, depois de 19hs cerveja quente. Bohemia e 
ainda quente. a fila era montruosa.Ttempos bons quando a Saideira era para 
A turma butecar mesmo. Parece que fugiu, ou melhor,perdeu totalmente a 
característica. Ao meu ver deixou muito a desejar. Fechei, pois este foi meu 
último ano e olha que acompanho desde quando começou. Tô preferindo 
butecar num lugar que pelo menos eu tenha a opção de escolher a cerveja que 
vou tomar... 
21 de maio de 2012 às 23:37 • Curtir • 3” 
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“J.M. falou tudinho amigaaaa.. H.L.S.!!! foi parar direto na minha paginaa... 
adorei!!!!!!! 
21 de maio de 2012 às 23:42 • Curtir” 
 
“ I.S. Como fã e frequentadora de todos os eventos da Saideira até hoje 
também gostaria de deixar minha opinião e reclamação por aqui...As bandas 
foram otimas e o local também, mas a organização deixou muito a 
desejar!Fila para tudo: na entrada, nos banheiros , para comprar ficha , para 
pegar comida...No fim do evento, nas poucas barracas que ficaram montadas 
até acabar as pessoas estavam saindo "no tapa" para pegar um tira-
gosto!Além disso tudo, o ingresso mais caro que todos os anos, quem pagou 
inteira passou raiva porque não tinha ninguem conferindo carteirinha e 
qualquer documento, para ser sincera as 17h os fiscais que estavam na 
entrada não estavam conferindo nem mesmo o que as pessoas carregavam nas 
bolsas...Fora isso tudo, ainda tiraram o kombo da cerveja e mantiveram 
apenas a lata por R$5,00 , um abusrdo!Bom acho que um evento com uma 
fama tão boa , não deveria cair tanto em sua qualidade!Espero que revejam 
essas coisas para que no ano que vem isso tudo não se repita! 
22 de maio de 2012 às 00:14 • Curtir • 1” 
 
“P.C. É estranho como um evento que exige fortemente dos bares quanto ao 
atendimento, à temperatura da cerveja e à HIGIENE não pratique nada disso 
em sua festa de encerramento, um total contrasenso! 
22 de maio de 2012 às 01:10 • Curtir” 
 
“L.C.A.  Sou frequentadora dos bares participantes e aprecio o evento. Mas 
nunca fui a Saideira e nem pretendo ir pelos seguintes motivos: O valor da 
entrada é um absurdo! Deveria termos direito de apreciar pelo menos 2 pratos 
e 5 cervejas...agora tudo tem que pagar...ABSURDO!!! Além do mais somos 
obrigados tomar BOHEMIA, que particularmente eu detesto! Kd a 
concorrência? Vamos colocar outras cervejas aí gente!!!!!!!!!! Somos 
mineiros e aqui tomamos SKOL ou BRAHMA!!! E a música? Pelo preço do 
ingresso bem que poderia contratar cantores ou bandas de mais expressão! O 
evento e nós frequentadores dos botecos merecemos isso! Afinal de contas 
tudo começou por aqui, BH!!! Agora ainda tem a reclamação realizada pela 
I.S....Que VERGONHA!!! 
22 de maio de 2012 às 01:21 • Curtir • 1” 
 
“B.M. A festa da Saideira fica a desejar, devido ao valor alto cobrado, a 
sujeira que fica o local, bobagem ficar falando né, não vão mudar nada 
mesmo. Este é apenas mais um evento para se fazer dinheiro. 
22 de maio de 2012 às 12:20 • Curtir • 1” 
 
“M.S. Duvido que tinha menos de 20.000 pessoas sábado na festa. 
21 de maio de 2012 às 12:55 • Curtir” 
 
“M.P. Gostei muito, mas prefiro a festa dividia em dois dias, como todos os 
anos.... muita gente aglomerada.... Filas intermináveis para entrar, comer, 
beber, banheiro... Ano passado estava mais organizado... Mas valeu... Fica a 
dica ai... 
21 de maio de 2012 às 12:57 • Curtir • 2” 
 
“C.F. Deixou a desejar em muita coisa... Ano que vem eu não vou mais não! 
21 de maio de 2012 às 12:57 • Curtir” 
 
“L.M.  Só foi um cumulo, acabar o show do Nando Reis...E quase todos os 
butecos estavam fechados.Como que um evento dessa estrutura nao consegui 
manter os butecos liberando petisco ate o final ?!! 
21 de maio de 2012 às 12:59 • Curtir • 1” 
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“M.M.  Ano passado foi melhor,rever os conceitos,voltar como era dois 
dias,com shows com a cara do evente,sambinha de primeiro,monobloco e 
nando reis nada haver,ate gosto,mas nada haver com evento,ano passado nao 
tinha fila pra nada,por ter sido um dia esse ano foi muito tumutuado,os 
seguranças estavam sem paciencia e deixando passar sem revistarem por ter 
muita gente,foi bom,mas nao melhor que 2011 
21 de maio de 2012 às 13:00 • Curtir • 2” 
 
“L.R. Eu não vi nada disso... Comprei as fichas antes, cheguei mais cedo e 
aproveitei todos os shows, bebidas e comidas... Apesar do valor da cerveja... 
Tava muito bom! 
21 de maio de 2012 às 13:03 • Curtir • 2” 
 
“R.I. ACHEI O CÚMULO OS INGRESSOS PARA A FINAL DO 
COMIDA DE BUTECO SER $120,00. VCS SÃO LOUCOS??? NINGUÉM 
VAI A BUTECO SOZINHO, SE FOSSEM 2 PESSOAS $240,00. ISSO Ñ É 
BUTECO, ISSO É BOATE DA ZONA SUL !!! DEUS ME LIVRE!!! Q 
BUTECO É ESSE??? 
21 de maio de 2012 às 13:06 • Curtir • 7” 
 
“T.S. Deixou a desejar em muita coisa... Ano que vem eu não vou mais não! 
21 de maio de 2012 às 13:08 • Curtir” 
 
“J.M.S. Foi top! Quem chegou mais cedo e, comprou antecipadamente fichas 
para comida e bebida, aproveitou bem a festa. Os shows foram perfeitos... 
Gostei da festa em um dia só também! 
21 de maio de 2012 às 13:08 • Curtir • 3” 
 
“Comida di Buteco Oi, L.M.  A festa estava agendado para terminar à meia 
noite. O show do Nando Reis encerrou a Saideira. 
21 de maio de 2012 às 13:12 • Curtir” 
 
“R.T. Merecido!!! Muuuuito bom!!! 
21 de maio de 2012 às 13:13 • Curtir • 1” 
 
“M.P. Bom volto a falar oq disse antes... Foi meu quarto ano de saideira e sei 
bem o qto o ano passado foi bom... Amei os shows deste ano, a galera esta 
super animada, muita energia positiva, mas o acumulo de gente estava dmais, 
o evento não estava suportando tanta gente em um lugar só... Não cheguei 
tarde e mesmo assim peguei fila pra tudo, isso pq custei pra conseguir 
comprar fixa dos tira gosto, sempre esgotados no caixa... Mas continuo 
afirmando, a festa foi muito boa, mas sendo dois dias fica mais organizado... 
21 de maio de 2012 às 13:16 • Curtir • 1” 
 
“M.M.  Disse tudo M.P....tbm prefiro dois diass,muita gente,sendo que a cada 
ano por ser um evento muito bom a tendencia e so crescer,pecaram em um 
dia,tbm nao cheguei tarde e passei muita raiva com filas para tudo. 
21 de maio de 2012 às 13:19 • Curtir • 2” 
 
“M.P. p/ M.M. , quem foi ano passado lembra da organização do evento... 
Banheiros limpos, as pessoas conseguiam se movimentar no momento do 
show, coisa q estava impossível... Alimentação e bebidas mais organizados e 
é claro q qdo vamos para um evento q ja conhecemos queremos aquilo q ja 
vivenciamos antes ou melhor... E esse ano não foi bem assim... 
21 de maio de 2012 às 13:22 • Curtir • 2” 
 
“D.F. Foi o 1º prato que comi no comida de Buteco, e é muito bom! 
Merecido o premio 
21 de maio de 2012 às 13:26 • Curtir” 
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“R.R. A festa foi muito desorganizada, desrespeito total com o público. Falta 
de segurança, de estrutura, o lugar foi péssimo, os preços caros, se continuar 
assim, tô fora 
21 de maio de 2012 às 13:35 • Curtir • 2” 
 
“W.L.A.  Concordo plenamente. Festa totalmente desorganizada. Já particpo 
dessa festa há 08/07 anos e venho percebendo que os organizadores só visam 
o lucro e nenhuma responsabilidade com o cliente. Lugar horroroso p o show 
( Cascalho e brita), Fila imensa sem nenhuma fiscalização, Falta de taxi, 
Banheiros um lixo, Cerveja um roubo... Foi a última que fui e acho que 
também muita gente vai pensar assim. A melhor propaganda e o "boca a 
boca" e agora também as redes sociais. Esqueci de falr do show, o Nando 
Reis foi contratado apenas para tocar no máximo uma hora??? 
21 de maio de 2012 às 14:22 • Curtir • 5” 
 
“E.F.F. Infelizmente tenho que concordar. Este foi o ano mais desorganizado 
do evento, do qual participo desde 2002. Desde a entrada totalmente sem 
controle até o fato de que às 21:30 já havia muitas barracas fechadas. E cada 
ano tá mais caro e pior organizado. lamentável. 
21 de maio de 2012 às 14:27 • Curtir • 2” 
 
“M.V.C.  E, pra variar, o Bar do Zezé é o mais votado. Algo de errado nisso, 
não?! 
21 de maio de 2012 às 14:51 • Curtir 
 
“P.C. No ano passado a festa teve muito mais "cara de boteco", já em 2012 
muita gente compareceu apenas pelos shows, o que desagradou a todo e 
qualquer botequeiro de verdade, que preza por bom atendimento, comida 
farta, cerveja gelada, HIGIENE e ambiente agradável. 
Se em 2013 a Saideira não acontecer em PELO MENOS dois dias, não volto 
mesmo! 
21 de maio de 2012 às 15:01 • Curtir • 2” 
 
“H.O. CDB é sempre muitoo, mas muito bom!FOI MASSAAAA... Mas pelo 
amor de deus ! A Estrutura do estacionamento do céu foi a mais perfeita a até 
hoje!!! Aquele lugar sábadoooo tava tensooooo em relação a estruturaaa!! 
21 de maio de 2012 às 16:31 • Curtir” 
 
“T.M.  Preço abusivo do ingresso, afinal não são todos que pagam meia 
entrada. Não entendi pq aumentou tanto de um ano para o outro. Se o preço 
fosse proporcional a organização do evento, ok, mas pelo visto nao foi assim. 
21 de maio de 2012 às 16:41 • Curtir” 
 
“B.G. Por curiosidade...e os prêmios de Melhor Atendimento, Cerveja mais 
Gelada e Higiene, quem ganhou? Alguém sabe informar? 
21 de maio de 2012 às 19:07 • Curtir 
P.C. Esses prêmios não existem mais, foram "fundidos" em um só: melhor 
bar. 
22 de maio de 2012 às 01:12 • Curtir” 
 
“B.G. Ok, eu não sabia... mas deixa ver se entendi... É o Patorroco mesmo? 
Ou ele ganhou o melhor prato, mas o "melhor bar" é outro? 
22 de maio de 2012 às 12:41 • Curtir” 
 
“Comida di Buteco p/ B.G., te mandamos uma mensagem explicando a 
mecânica do concurso.  
22 de maio de 2012 às 13:05 • Curtir” 
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Relativamente ao critério “autoconsciência de grupo” podemos citar os posts que 

incentivam a buscar a diversão nos botequins, que informam a ocorrência de caravanas 

incentivadas pelo concurso e patrocinadores e as organizadas pelos membros, temos ainda os 

encontros promovidos pela organização do concurso com os proprietários dos botequins 

conforme exposto na figura 16 e a já citada festa de encerramento das edições do concurso 

denominada “Saideira”. Além disso, vários participantes da página autodenominam-se 

“botequeiros”, jargão este que é incentivado pela organização do concurso. 

 

 

 

 

Figura 16: Encontro dos proprietários dos botequins do Rio de Janeiro 
participantes do concurso “Comida di Buteco”  
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

Para o critério “evidenciação de papéis, hierarquias, rituais e controle” observa-se a 

dominância da organização do concurso na publicação dos posts, porém isto não significa que 

sua opinião seja preponderante sobre as demais, como podemos notar na troca de mensagens 

referentes a crítica a festa “Saideira” do concurso de 2012 em Belo Horizonte. Em relação aos 

rituais e controle estes aparecem em estágios avançados de uma comunidade e conforme 

Herring (2005) é necessário um tempo maior de observação do que o disponível para este 

estudo, para observá-los e analisá-los. 
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Aplicando-se a tipologia de Kozinets (1999) para comunidades virtuais temos que a 

estrutura da página do concurso “Comida di Buteco” apresenta tanto foco social, quanto foco 

na troca de informações, sua estrutura social seria estreita, pois há a necessidade de possuir 

perfil no Facebook e é necessário “curtir” a página para integrar-se a ela, portanto é difícil a 

classificação da página utilizando-se esta tipologia.  

Confrontando a estrutura da página do concurso com a tipologia elaborada por Porter 

(2004) para comunidades virtuais, podemos afirmar que a página se enquadra quanto a 

criação na classificação de “patrocinadas por organizações”, visto que todos os posts são 

publicados pela organização do concurso e seu foco relacional é “comercial”. 

Continuando a análise dos dados aplicaremos a classificação para o discurso mediado 

por computador desenvolvido por Herring (2007).  

M1 Sincronicidade Assíncrono

M2 Modo de Transmissão Mão única. Mensagem a mensagem

M3
Persistência da 

Comunicação

Persistente, as mensagens postadas podem 

ser consultadas e a comunicação retomada

M4
Tamanho do Buffer  da 

Mensagem
Os posts  aceitam até 60.000 caracteres

M5 Canais de Comunicação
Permite a publicação de textos, imagens, 

áudio e vídeos

M6 Postagem Anônima

É necessário um cadastro prévio do perfil no 

Facebook e a informações de dados irreais 

viola a política de registro.

M7 Postagem Privada
Permite postagem pública e privada a critério 

do membro.

M8 Filtragem
Permite ignorar mensagens, denunciá-las e 

bloquear usuários indesejados.

M9 Citação
Permite retomar um discurso anterior e citar 

um usuário em particular

M10 Formato da Mensagem
As mensagens são ordenadas da mais antiga 

para a mais recente  

Figura 17: Classificação da página do concurso “Comida di Buteco” quanto aos 
fatores de meio 
Fonte: Elaborada pelo autor a partir de Herring (2007) 

 

Relativamente aos fatores de meio temos que a comunicação página do concurso 

“Comida di Buteco” é assíncrona, os interlocutores não precisam estar presentes ao mesmo 

tempo para estabelecer a troca de mensagens. O modo de transmissão é em mão única, a 



66 
 

 

comunicação ocorre mensagem a mensagem, trata-se de um sistema persistente, as mensagens 

postadas permanecem disponíveis, no caso do concurso a primeira postagem ocorreu em 6 de 

abril de 2010 e encontra-se disponível na página. O Facebook permite postagem de texto, 

imagem, áudio e vídeo. As mensagens publicadas na página (posts, comentários e curtidas) 

são postadas publicamente, o sistema permite que a critério dos interlocutores seja 

estabelecido um diálogo em modo privado. Quanto a filtragem o sistema permite, ocultar um 

post, denunciar como spam e até cancelar a assinatura das atualizações de um integrante. O 

sistema não permite citação direta a uma mensagem anterior, porém permite e informa através 

das “notificações”22 no caso de mencionarmos um integrante. Na “linha do tempo”23 os posts 

são ordenados no mais recente para o mais antigo, os comentários aos posts são ordenados do 

mais antigo para o mais recente. A figura 17 apresenta o resumo da classificação da página 

quanto os fatores de meio. 

 

Figura 18: Post em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

 

                                                 
22 Notificações são atualizações por e-mail, no site ou móveis sobre atividades no Facebook. Fonte: 
www.facebook.com/help/219443701509174/ acesso em dezembro de 2012 
 
23 Linha do tempo é a sua coleção de fotos, histórias, posts e experiências que contam a história do membro no 
Facebook. Fonte: www.facebook.com/help/219443701509174/ acesso em dezembro de 2012 
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A classificação de Herring prescreve que a análise do discurso também leve em conta 

os fatores situacionais, para estes fatores temos o seguinte enquadramento da para a página 

analisada: 

• “Estrutura de participação” – a principal característica da participação é de um-

para-muitos, a comunicação é sempre iniciada pela organização do concurso; o 

grau de anonimato é reduzido, uma vez que é necessário que seus integrantes 

tenham previamente perfis cadastrados no Facebook, podem ocorrer perfis 

falsos, no entanto isto contraria as normas do Facebook; A página possuía 

mais de 83.000 integrantes cadastrados no final de novembro de 2012. 

• “Características dos participantes” – os integrantes da página tem como 

motivação o entretenimento, momentos prazerosos, degustação de comidas e 

bebidas e outras representações da cultura de botequins (a “botecagem"); a 

faixa etária com maior número de participantes está entre 25 e 34 anos24, os 

usuários mais ativos são os da cidade de Belo Horizonte25 e conforme o post 

reproduzido na figura 18 o número de mulheres no início de março era de mais 

de 22.000 integrantes, o que nos levaria a um percentual de participação do 

gênero feminino em torno de 56%26, tal fato contraria a afirmação de Mello 

(2003, p. 26) para quem “no Rio de Janeiro, como de resto parece ser o caso 

em outras localidades, o botequim é sobretudo o lugar de estar dos homens no 

espaço público”. 

•  “Proposta” – do ponto de vista do organizador o propósito é comercial; do 

ponto de vista dos integrantes o propósito é o consumo, entretenimento e 

relacionamento social. 

• “Assunto ou Tema” – o assunto do grupo é o consumo em botequins, através 

da degustação de comidas e bebidas, da confraternização, da participação no 

concurso através da votação durante o consumo nos botequins participantes, 

quanto aos intercâmbios os assuntos são relacionados também ao consumo nos 

botequins, buscando entretenimento e confraternização. 

                                                 
24 Fonte: www.facebook.com/comidadibuteco/likes acesso em dezembro de 2012 
 
25 Idem 
 
26 Calculado pelo autor a partir da tabela 8. 
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• “Tom” – o tom das mensagens trocadas é casual, informal, a maioria das vezes 

amigável. 

• “Atividades” – as atividades são a oferta de informações, a divulgação do 

concurso e dos estabelecimentos participantes, o incentivo a autoconsciência 

de grupo, o incentivo a manifestação de opiniões, comportamentos, 

experiências e conhecimento da cultura. 

• “Normas” – há as normas de conduta do próprio Facebook27, quanto a 

adequação social podemos observar que mesmo na ocorrência de divergências, 

foi mantido o tom respeitoso sem uso de palavrões. 

• “Código” – o idioma utilizado é o português, numa forma coloquial, com uso 

de interjeições, abreviações e emoticons, com o intuito de aproximar ao 

máximo do discurso falado, ou contextualizando, de uma conversa de 

botequim. 

Após analise os 629 posts publicados entre janeiro e novembro de 2012 foram 

classificados e quantificados de acordo com as categorias que estão expostas na figura 19.  

CATEGORIA OBSERVAÇÕES

OFERTA DE INFORMAÇÕES 92

DIVULGAÇÃO 314

PROMOÇÃO 39

MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO / EXPERIÊNCIA / 

CONHECIMENTO / COMPORTAMENTO
57

INCETIVO A AUTOCONSCIÊNCIA DE GRUPO 97

AGRADECIMENTO / HOMENAGEM / 

PARABENIZAÇÃO
30

 

Figura 19: Classificação dos posts do concurso “Comida di Buteco”  
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

A classificação nas categorias respeitou os seguintes critérios: 

• “Oferta de Informações” – nessa categoria foram agrupados os posts que 

abordaram a informação de receitas e outras informações relacionadas a cultura 

de botequins. 

                                                 
27 Disponível em www.facebook.com/policies/ 
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• “Divulgação” – refere-se aos posts sobre a divulgação do concurso nas várias 

cidades onde ocorre, divulgação de botequins participantes, sobre os petiscos 

concorrentes, ingredientes, procedimentos do concurso e histórico de 

concursos anteriores. 

• “Promoção” – foram inclusos os posts que recompensavam com prêmios a 

participação dos membros, com exemplo temos a premiação com ingressos 

para o Griffe Show 201228 às 10 primeiras respostas corretas a pergunta “Quais 

os petiscos do Comida di Buteco estão a venda na praça de alimentação do 

Griffe Show 2012?” ou da promoção “Memória di Buteco” que premiou 10 

integrantes (“botequeiros”) com um kit de copos com a marca do concurso e 

um “vale botecagem” no valor de R$50,00 que poderia ser usado em qualquer 

um dos botequins participantes (figura 20). 

“S.J. ganhei os copos e o avental,ameii!! 
25 de Junho de 2012 às 14:15 • Curtir” 
 
“F.A. Vamos ver se consigo esses prêmios.. 
a promoção está boa e o Tour pelos botecos 
melhor ainda...rs 
25 de Junho de 2012 às 14:17 • Curtir • 1” 
 
“R.F. Lembrei de vc L.P.!!! Já ganhou! rrsrs 
25 de Junho de 2012 às 14:28 • Curtir • 1” 
 
“J.M. Botecar e ser feliz, é só começar... e 
me chamar!! 
25 de Junho de 2012 às 14:28 • Curtir” 
 
“J.D. Que pena que sou da Bahia . Eu 
queroooo um kit 
25 de Junho de 2012 às 14:40 via celular • 
Curtir” 
 
“Comida di Buteco Jussara, o concurso é 
válido para todo o Brasil. Você terá que usar 
o voucher em Salvador, que é a cidade 
baiana em que o Comida di Buteco está 
presente.  
25 de Junho de 2012 às 15:39 • Curtir” 

Figura 20: Exemplo de Post da categoria promoção com alguns 
comentários 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

                                                 
28 “O Griffe Show é o maior evento Off Price de moda do Brasil, organizado pela Bafile Promoções. Desde sua 
primeira edição o sucesso tem sido enorme, trazendo um público formador de opinião estimado em 70 mil 
pessoas. O Grife show é muito mais do que grandes marcas com até 75% de desconto, seu charme se dá pelo fato 
de reunir moda, cultura, lazer e ação social em um só lugar. É um evento que ocorre duas vezes ao ano e é cada 
vez mais esperado além já fazer parte do calendário de Belo Horizonte.”  
Fonte: disponível em www.griffeshow.com.br/blog/?page_id=64 acesso em dezembro 2012 
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• “Incentivo a Autoconsciência de Grupo” – nesta categoria agrupamos os posts 

que incentivavam ou divulgavam eventos de confraternização e socialização 

tais como caravanas de consumo, encontro de proprietários de botequim e 

divulgação da festa “Saideira”. 

• “Manifestação de Opinião / Experiência / Conhecimento / Comportamento” – 

nessa categoria foram agrupados os posts que incentivavam a interação dos 

integrantes através da manifestação do seu conhecimento sobre a cultura de 

botequim, opiniões, compartilhamento de experiências, comportamentos e 

indicação de novos botequins. 

• “Agradecimento / Homenagem / Parabenização” – estão agrupados nessa 

categoria os posts em que a administração do concurso, agradece, homenageia 

ou parabeniza uma organização, estabelecimento, ou grupo, com exemplo 

temos o post em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (figura 18). 
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7. CONCLUSÃO 

A partir da análise descrita no capítulo anterior, concluímos que os organizadores do 

concurso “Comida di Buteco” incentivam através de sua página no Facebook a formação de 

uma comunidade virtual de marca em torno concurso, porém não foi possível verificar a 

extensão desta comunidade aos botequins concorrentes, detalharemos nesta sessão estas 

conclusões. 

Partindo da análise realizada sobre os dados coletados, verificamos que o concurso 

“Comida di Buteco” constrói sua marca através da negociação de significados entre seus 

membros (consumidores), os botequins concorrentes e o próprio concurso. A sobrevivência da 

marca “Comida di Buteco” está ligada ao fortalecimento das marcas dos botequins 

concorrentes, que por sua vez estão ligadas ao aumento do público consumidor.   

Os botequins concorrentes enxergam no concurso uma oportunidade de diferenciação, 

de ter acesso à divulgação de suas marcas em diversas mídias (internet, televisão e jornais), 

como podemos exemplificar no post de 28 de junho de 2012 (figura 21), de aumentar seu 

faturamento e a sua clientela29.  

Os consumidores têm satisfeitas, pelo concurso e pelos estabelecimentos concorrentes, 

suas necessidades de consumo, entretenimento, pertencimento, de troca de experiências e 

sentimentos, do atendimento a suas percepções e crenças, deixando a sensação de sentimentos 

positivos (MARTINS e BLECHER,1997; RANDAZZO, 1997; DE CHERNATONY 2003; 

KAPFERER ,2004; ZOZZOLI ,2005). Desta maneira o concurso cumpre uma função de 

essencial do marketing de construção de marca, criando para seus membros a ideia de que os 

estabelecimentos concorrentes são legítimos botequins e verdadeiros guardiões da cultura de 

botequim (RIES e RIES, 2000). 

Este processo de construção é negociado e não unilateral, não é imposto pela 

organização, embora esta exerça um papel preponderante no processo de branding. A 

transferência de significados não ocorre em mão única, mas sim com participação ativa dos 

consumidores membros da comunidade, dos botequins e dos próprios organizadores do 

concurso, todos imersos em relações sociais no mundo cultural (on-line e real) onde 

vivenciam suas experiências de consumo e avaliam, literalmente e mais intensamente durante 

o concurso, os produtos e serviços fornecidos (MCCRACKEN, 1986; THOMPSON e 

                                                 
29 Fonte: http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/05/11/internas_economia,293701/comida-di-buteco-
deve-movimentar-mais-de-r-50-milhoes-neste-ano.shtml acesso em novembro 2012 
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HAYTKO, 1997; FOURNIER, 1998; LIGAS e COTTES, 1999; KOZINETS, 2001; HOLT, 

2002). 

A principal estratégia da organização do concurso para construção da marca ocorre 

através do incentivo à formação de comunidade de marca, podemos verificar isto pelo 

crescente número de membros e de interações que ocorrem na página do concurso (tabela 8), 

isto mostra que há um grupo de consumidores que se relacionam socialmente, identificados e 

envolvidos com a marca do concurso (ACHROL E KOTLER, 1999).  Percebemos a 

existência de rituais e tradições, que se realizam, entre outras atividades, na ocorrência das 

caravanas de consumo e no compartilhamento de jargões, como chamar de “botecar” o ato do 

consumo nos botequins.  Verificamos a ocorrência de consciência de espécie, os membros 

tratam-se por “botequeiros” e criticam o que julgam confrontar a cultura e significados 

negociados na comunidade, como os altos preços da “Saideira” de 2012 em Belo Horizonte, 

ou a participação de estabelecimentos que não trazem a ambiência exigida pelos membros. 

Temos também o compartilhamento de senso de responsabilidade moral, a preocupação de 

esclarecer sobre a cultura, sobre o mecanismo do concurso e de reter novos membros, 

preocupações demonstradas principalmente pela organização do concurso (MUNIZ e 

O’GUINN, 2001). 
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Figura 21: Post com a divulgação do Botequim Jacaré Grill no SPTV.  
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

A página do concurso permite a seus membros  

Notamos no concurso “Comida di Buteco” a existência dos fatores facilitadores do 

surgimento de comunidades de marca (MUNIZ e O’GUINN, 2001), que são: 

• Imagem de marca bem definida – como já citamos a página existe desde 2010 e 

o concurso desde 2000, com aumento contínuo desde o início, do número de 

cidades onde ocorre e consequentemente os estabelecimentos e público 

participante;  

• Natureza hedônica expressiva – O concurso transmite a ideia confraternização 

e de passar momentos prazerosos com os amigos em um botequim, este 

significado é percebido e pretendido pelos membros; 

• História longa e rica em rituais e tradições – As palestras de abertura do 

concurso realizadas por Eduardo Maya, as caravanas, a festa de encerramento, 

além dos posts de incentivo a “botecagem” e o tempo de existência do 

concurso (12 anos) e da própria  página (2 anos), atendem a este fator. 

• Consumo público – a atividade fim promovida pelo concurso, o ato de 

“botecar”, só faz pleno sentido em público;  

• Competição desafiadora – é justificada pela quantidade de estabelecimentos de 

mesma atividade comercial existentes no Brasil. 

Há ainda entre os membros da comunidade o compartilhamento do ethos 

(SCHOUTEN e MCALEXANDER, 1995) da cultura de botequim, caracterizado pela 

informalidade dos diálogos, da identificação com o caráter descontraído das interações sociais 

do grupo, da apreciação dos petiscos, da culinária de botequim, das bebidas e da ambiência 

dos botequins. 

Focando nossa análise na página do concurso no Facebook verificamos que ocorre a 

formação comunidade virtual de marca, que pode ser comprovada pelo atendimento aos 

critérios previstos por Herring (2005), onde verificamos participação ativa e autossustentável, 

justificada pelo crescimento contínuo da quantidade de membros e das interações entre estes.  

Há o compartilhamento de história, propósitos, cultura, normas e valores. Há ocorrência de 

eventos de solidariedade, apoio e reciprocidade. Embora esparsas, percebemos a ocorrência 

de críticas, conflitos e resolução destes. Identificamos forte ocorrência de autoconsciência de 
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grupo, através da ocorrência de caravanas de consumo, dos encontros promovidos pela 

organização do concurso com os proprietários dos botequins e da “Saideira”.  Observamos a 

dominância da organização do concurso na evidenciação de papéis, hierarquias, rituais e 

controle, no entanto sem que signifique a prevalência de sua opinião sobre a dos demais 

membros. A posição da organização do concurso como participante central na comunidade 

virtual comprova ser esta uma comunidade patrocinada pela organização (PORTER, 2004).  

Os organizadores do concurso “Comida di Buteco” incentivam através de sua página 

no Facebook a formação e a manutenção da comunidade virtual de marca, valendo-se para 

isto da oferta de Informações de receitas de petiscos, de informações relacionadas à cultura de 

botequins, da divulgação do concurso, de sua história, normas e procedimentos, da divulgação 

da marca dos botequins participantes. Os organizadores valem-se também de promoções em 

que os membros ganhadores são premiados com ingressos para eventos relacionados ao 

concurso, com utensílios com a marca do concurso, tais como avental e copos, ou vales para 

consumo nos botequins participantes. A autoconsciência de grupo é incentivada pelos 

organizadores, através eventos de confraternização e socialização tais como caravanas de 

consumo, encontro de proprietários de botequim e a festa “Saideira”. Procuram obter a 

opinião, relato de experiências, conhecimento sob a cultura e comportamentos dos membros 

da comunidade.  Os organizadores também se valem de posts de agradecimento, homenagem 

ou parabenização a organizações, estabelecimentos, ou grupos, como modo de 

reconhecimento da sua importância para a cultura dos botequins.  

A participação dos consumidores na comunidade virtual de marca formada em torno 

do concurso se dá através dos comentários publicados a cada post, nestes comentários é 

utilizada linguagem informal e coloquial, com uso intenso de onomatopeias, interjeições, 

abreviaturas e emoticons, numa clara intenção de estabelecer um discurso que emule o 

discurso falado, aproximando-o de uma conversa de botequim. Os comentários são, em sua 

maioria, favoráveis ao concurso, aos estabelecimentos, ás experiências de consumo, porém há 

em pequena quantidade críticas, que apesar de serem duras em algumas mensagens, são 

educadas e não foi verificado o uso de palavrões. 

O crescente número de integrantes e de pessoas que comentam ou compartilham as 

mensagens da página, mostra que a comunidade é autossustentável (HERRING, 2005). 

Não foi possível concluir se a comunidade virtual de marca se estende aos botequins 

participantes, mas estes últimos tem a oportunidade da divulgação de suas marcas pelo 

concurso e obtém vantagens competitivas com isto.  Exemplificamos com o caso do botequim 

“Enchendo Linguiça” estabelecimento fundado em 2006 no bairro do Grajaú na cidade do Rio 
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de Janeiro, foi sexto lugar no concurso “Comida di Buteco” de 2008 e terceiro lugar na edição 

de 2009, teve sua marca divulgada pelo concurso e acesso as outras mídias e hoje conta com 

lojas no bairro da Lapa, também na cidade do Rio de Janeiro, e loja em Brasília30. Outro 

exemplo é o do “Bar do David” que fica na comunidade Chapéu Mangueira no Morro da 

Babilônia no Leme, que teve sua marca divulgada e o estabelecimento chegou a ser 

mencionado em um site francês (figura 22).  

Nesta pesquisa obtivemos informações de que clientela e, consequentemente, o 

faturamento dos botequins concorrentes aumentam consideravelmente durante o concurso31 e 

ocorre a fidelização de uma parte dos novos clientes, com  crescimento médio de 30% na 

frequência de consumidores após o término do concurso32. 

 

 

 

 

Figura 22: Post com a divulgação do Bar do David na Comunidade Chapéu 
Mangueira no Leme - RJ 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

                                                 
30 Fonte: www.enchendolinguica.com.br/ acesso em novembro 2012 
 
31 Fonte: http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/05/11/internas_economia,293701/comida-di-buteco-
deve-movimentar-mais-de-r-50-milhoes-neste-ano.shtml acesso em novembro 2012 
 
32 http://www.comidadibuteco.com.br/comida-di-buteco-ja-garantiu-bons-resultados-a-fortaleza/ acesso em 
novembro de 2012 
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Antes de ter a pretensão de esgotar os assuntos comunidade virtuais de marca e o 

consumo em botequins como opção de lazer e atividade empresarial, esta pesquisa intenciona 

ser o ponto de partida, para que outros pesquisadores se interessem por estes assuntos e 

desenvolvam mais e melhores pesquisas. Nas próximas sessões serão feitas considerações 

sobre estas possibilidades. 

7.1. IMPLICAÇÕES ACADÊMICAS E GERENCIAIS 

Este estudo contribui com uma aplicação específica do conceito relativamente novo 

das comunidades virtuais de marca, que se formam nas redes sociais, chamando a atenção 

para a importante fonte de dados para investigação que são essas comunidades e da 

importância de utilizarmos o método da netnografia com análise de discurso mediado por 

computador, para investigação do comportamento do consumidor, visto a excelente 

oportunidade de observá-los num ambiente natural, no momento em que interagem, trocam 

experiências sobre hábitos, anseios e necessidades.  

Permite também iluminar a questão da necessidade de gerar mais trabalhos científicos 

que tenham como foco as pequenas e médias empresas, para servir de fundamento a ações do 

âmbito governamental e privado, no sentido de desenvolver e melhorar o desempenho 

comercial deste segmento. 

Este estudo permitiu verificar a importância do aspecto de consumo e viabilidade de 

empreendimentos como os botequins. Há um público fiel disposto a consumir nestes 

estabelecimentos, que anseia por entretenimento, comida boa a preço compatível, bebidas 

geladas, bom atendimento e higiene, enfim em dispender tempo e dinheiro. 

Portanto esta pesquisa preenche uma lacuna no intuito de ser mais um instrumento 

para o desenvolvimento e melhorias desse segmento de mercado. 

7.2. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Algumas limitações do presente trabalho decorrem de que em todo método adotado há 

as possibilidades e também limitações, conforme exposto por Vergara (2010). 

No presente trabalho a netnografia foi adotada como método, por ser esta mais 

adequada à pesquisa qualitativa, a decisão de realizar uma pesquisa com o menor grau de 

intrusividade possível, as restrições financeiras e de prazo. A aplicação do método deu-se de 

maneira não participativa, exceto a organização do concurso (figura 23) o restante da 

comunidade investigada não foi informada sobre a pesquisa. Tal fato poderia implicar na 

questão da garantia de uma pesquisa ética, procuramos evitar isto através da utilização das 
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iniciais dos nomes dos usuários em vez de seu nome completo, porém cabe aqui citar o 

previsto nos termos do Facebook a respeito da utilização dos dados publicados33, uma vez que 

qualquer pessoa que se cadastre no Facebook e “curta” a página do concurso “Comida di 

Buteco” terá acesso aos dados coletados para o presente estudo. Outro impedimento devido a 

falta da interação do foi a não realização do feedback da pesquisa junto a comunidade 

investigada. 

Além do exposto no parágrafo anterior há também a impossibilidade de generalização 

dos dados uma vez que a pesquisa foi realizada com foco numa única comunidade de um 

segmento específico de mercado. 

Outra limitação que advém das decisões de aplicação do método é a falta de outras 

fontes de dados, como por exemplo, entrevistas em profundidade, no entanto isto 

comprometeria a não intrusividade que foi um dos fatores preponderantes para a escolha do 

método aplicado. 

 

 

 

Figura 23: Troca de mensagens entre o autor e a administração da página do 
concurso. 
Fonte: http://www.facebook.com/comidadibuteco, acesso em dezembro 2012. 

                                                 
33“Ao publicar o conteúdo ou informações usando a opção Público, significa que você permite que todos, 
incluindo pessoas fora do Facebook, acessem e usem essas informações e as associem a você (isto é, seu nome e 
a foto do perfil)”.  Disponível em www.facebook.com/#!/legal/terms aceso em dezembro 2012.  
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A inexperiência do pesquisador na utilização da ADMC na análise dos dados pode 

também ter sido um fator limitante, uma vez que numa pesquisa qualitativa a interpretação 

dos resultados obtidos é fundamental para a credibilidade dos resultados. 

7.3. SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

A realização de novas pesquisas sobre tema deste estudo, buscando a complementação 

dos resultados apurados, valendo-se para isto, por exemplo de entrevistas em profundidade 

pode contribuir para a construção e o aprimoramento e até a generalização do conhecimento 

apreendido.  

Estas entrevistas poderiam envolver além dos membros da comunidade 

(consumidores, organização do concurso e proprietários), também os patrocinadores e os 

fornecedores de bebidas e outros insumos para os botequins que participam do concurso.  

Em complementação ao estudo poderia ser investigada toda cadeia de valor que 

envolve não só o concurso em si, mas a própria atividade de consumo em botequins (a 

“botecagem”), como o concurso afeta os componentes desta cadeia, por exemplo, Eduardo 

Maya um dos idealizadores do concurso cita em entrevista34 que houve falta de jiló no 

mercado quando este fruto foi ingrediente obrigatório para o concurso.  

Outra sugestão seria também investigar os resultados inesperados do concurso, como 

por exemplo, a incapacidade e limitações (físicas, de processo e de pessoas) de um 

determinado botequim, em atender o aumento da clientela decorrente do concurso e com isso 

podendo ocorrer o aumento de críticas e exposição negativa da marca. Vimos que o aumento 

de críticas à organização do concurso ocorreu devido à incapacidade de atendimento, com 

formação de extensas filas na festa “Saideira” que encerrou a edição de 2012 em Belo 

Horizonte. 

 

                                                 
34 Fonte: disponível em www.youtube.com/watch?v=44Ij_Q7vH_o acesso novembro de 2012 
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