
s mídias sociais são um ambiente baseado em 
sentimento digital, no qual a construção da 
identidade da marca se origina de um grupo 

social ou mesmo de um único indivíduo denominado 
blogueiro, que é identificado em seu grupo como líder 
e que pode mobilizar a massa, aquela supracitada, 
e potencializar o resultado de uma marca ou mesmo 
prejudicá-la se for de interesse único. 
O sentimento digital originado na pulsão de Freud se 

tornou uma arma poderosa nas mãos de pessoas e/ 
ou instituições (sejam blogueiros, marcas etc.) que 
a cargo de uma missão constroem ou destroem 
momentaneamente valores e significados de marca. Ou 
seja, o impacto do sentimento digital é uma forma de 
atuação momentânea e que provoca reflexos de mesma 
magnitude, porém, se não contínuo se torna inerte aos 
valores fundamentados da marca. 
Criação e cocnação de textos, vídeos e ou artigos são 
fatores perenes que solidificam-se, criam um rastro 
de sentimento digital e a sua identidade, seja positiva 

ou negativa. A qualquer momento esses documentos 
são encontrados nos sites denominados "buscadores", 
tornando cada vez mais complexa a gestão de uma 
marca em redes sociais. 
Alcançamos um resultado interessante durante todo 
o período, os níveis de reclamaçõesXconteúdo de 
respostaXcompartilhamentos foram inversamente 
proporcionais, deixando claro que o sentimento em 
mídias sociais é percebido e precisa de uma resposta 
da marca. 
Para comprovação dessa visão teórico-prática, 
desenvolvemos uma pesquisa baseada em amostra e 
observação de atitudes de quatro marcas brasileiras 
com quatro perfis de pessoas na rede denominada 
Facebook, usamos a metodologia de estudo de caso 

e observamos os movimentos do perfil dessas 
pessoas no período de out/2011 a mar/2012 para 
a comprovação do sentimento digital. Usamos 
como trilho principal a hipótese de que o homem 
e seu sentimento digital podem prejudicar um 
relacionamento de homem e marcas. 
No acompanhamento que fizemos identificamos 
que todas as pessoas quando vivenciam algo que 
melhora ou piora o sentimento sobre uma marca, 
quase que momentaneamente o sentimento se 
torna positivo para o negativo, quase que do céu 
para o inferno, aniquilando o relacionamento já 
existente. O sujeito se embebe de um sentimento 
digital que no exato momento se torna um 

sentimento de um grupo específico e a seguir, de outro 
grupo, contaminando o composto da rede. 
Em um momento quase que instantâneo podemos 
perceber que o mundo das redes sociais aplicado em 
mídias sociais tornou a marca refém de sentimentos 
digitais, que sem regra ou mesmo sem "sentido" - aqui 
sentido significa razão - levam uma marca do inferno ao 
céu em uma fração de segundos. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 480, p. 18, jan./ fev. 2013. 




