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RESUMO: 
As relações de consumo passam por profundas transformações diante das novas tecnologias da informação e 
comunicação. Nesse contexto, emerge o chamado consumidor 2.0 que atua ativamente na produção de 
informação crítica sobre produtos e serviços, exercendo com isso a sua cidadania. O artigo se utiliza de uma 
abordagem dedutiva e de observação direta junto a determinados sites para melhor compreender essas novas 
relações. Também é empregada a pesquisa bibliográfica e jurisprudência visando amparar as constatações 
encontradas nesse processo de observação do papel do consumidor na internet. Assim, conclui-se que 
ciberativismo do novo consumidor gera efeitos para o Direito e faz com que eventuais casos de excessos sejam 
levados para o Judiciário decidir entre o limite do direito à liberdade de expressão e o abuso de direito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: consumidor 2.0, ativismo digital, internet, cibercidadania, informação. 
 
ABSTRACT: 
Consumer relations pass through profound changes in the face of new information technologies and 
communication. In this context, emerged the consumer 2.0 who is active in the production of critical information 
about products and services, thus exercising their citizenship. The article uses a deductive approach and direct 
observation at selected sites to better understand these new relationships. It is also used to search the literature 
and case law in order to support the findings in that process of observation of the role of the consumer Internet. 
Thus, we conclude that the new consumer cyberactivism generates effects to the law and makes it possible cases 
of excesses are brought to the judiciary to decide between the limit of the right to freedom of expression and 
abuse of rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

As relações de consumo vêm sofrendo profundas transformações com o surgimento 

de novas mídias e com a popularização do acesso à internet. Com seu caráter democrático, 

onde todas as pessoas podem ter acesso ao que está na rede, ao mesmo tempo em que 

produzem informação, o consumidor se transformou em alguém mais informado, consciente e 

atuante na defesa de seus próprios interesses. 

Atualmente, informações sobre determinada marca ou produto não são privilégios de 

poucos e, também não são produzidas por uma única fonte midiática. Hoje, todos os 

consumidores podem postar comentários sobre sua experiência com produtos e serviços em 

redes sociais ou em blogs, fazendo com que a visão sobre certo produto ou marca não seja 

mais somente aquela que a empresa pretendia passar por meio da propaganda.  
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Com esta possibilidade de participação e produção de informação, há mais 

probabilidade de que informações presentes na rede sejam verossímeis, pois elas não são mais 

meras propagandas, mas sim, experiências reais de consumo. 

Nesta seara, muitos são os desafios que a web propõe a cada cidadão, principalmente 

ao consumidor, que muda o seu perfil e a sua atitude. Hoje, ele é mais ativo, conectado e 

informado e, produz informações, visando garantir os seus direitos e um serviço de qualidade 

por parte dos fornecedores. Assim, este comportamento dos clientes, que “postam” dicas e 

trocam informações nas redes, acaba por exercer um papel de grande valia e que pode mudar 

muito os rumos do direto do consumidor. 

Atentas a esse comportamento nas redes, as empresas passam a tomar mais cuidado 

no tratamento com os seus clientes, visando com que as repercussões ao que é exposto na web 

sobre ela, sejam as melhores. Nesse sentido, observa-se que esta nova atitude do consumidor é 

uma via que traz benefícios para as duas partes: os consumidores expõem suas opiniões e 

geram informações para outros clientes, a fim de garantir seus direitos e, a empresa, ao 

monitorar o que está sendo dito sobre ela nas redes, pode aprimorar muito os seus serviços e 

ganhar a confiança dos consumidores. Assim, este poder exercido pelo consumidor é muito 

mais do que publicar suas irresignações na web, produzir informações ou ainda, buscar um 

contato com a empresa. É um poder de caráter democrático e cidadão e que realmente implica 

modificações nas realidades de consumo.  

Nesse passo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do 

consumidor, como ciberativista e produtor de informação na internet, visando assegurar os 

seus direitos e alterando as formas como as empresas relacionam-se com eles. A análise do 

tema suscitado se mostra de grande importância, tendo em vista que evidencia a mudança no 

perfil do consumidor que tem deixado de ser passivo, tornando-se muito mais complexo e 

exigente, adquirindo mais consciência dos seus direitos. 

Em face disso, o presente artigo foi estruturado de forma a analisar o papel do 

ciberconsumidor ativista, um novo personagem nas relações pautadas pelas redes online (1), 

ao exercer um papel primordial para produção de novas informações (2). Outro aspecto, 

tratado no artigo refere-se à necessária compreensão que as empresas precisam adquirir para 

entender o perfil diante desse novo quadro (3) e com isso, reconhecer a importância do 

consumidor 2.0 mediante abertura de mais espaço de troca de informações que viabilizem a 

redefinição das necessidades e desejos dos clientes (4). Ao final, o artigo procura demonstrar 

que essa maior participação dos consumidores, por meio do ciberativismo, revela a face 

democrática e cidadã das novas relações de consumo (5) apesar de, em alguns casos, também 
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vir marcada por atitudes controvertidas e polêmicas por parte dos consumidores, o que pode 

vir a ocasionar a interferência do Judiciário no restabelecimento dos limites dessa atuação em 

rede (6). 

Dessa forma, por meio da adoção do método de abordagem dedutivo, foi possível 

identificar, num primeiro momento, de forma ampla, a conduta do consumidor frente a certos 

produtos e serviços, para posteriormente identificar determinados casos, mais específicos, em 

que o comportamento do consumidor causou impacto junto a certos fornecedores e, até 

mesmo necessidade de interferência judicial. Como forma de viabilizar a análise tema 

suscitado e permitir a observação do caráter democrático da atuação dos consumidores 2.0 na 

web¸ o estudo contou com a observação direta a determinados sites (enquanto método de 

procedimento) no intuito de averiguar como se desenvolvem as discussões promovidas por 

fóruns, blogs e demais redes sociais. Também foi empregada a técnica da pesquisa 

bibliográfica e jurisprudência que ampararam as conclusões do trabalho. 

 

1. O DIREITO DO CONSUMIDOR E O NOVO PERSONAGEM DA WEB 

 

O Direito do Consumidor é um ramo relativamente novo dentro das ciências 

jurídicas. Além disso, é uma disciplina  que engloba o direito privado e o direito público, 

visando proteger o consumidor, em todas as suas relações jurídicas, frente ao fornecedor, 

empresário ou comerciante. Nesta seara, no ano de 1990, por meio da Lei 8.078 – Código de 

Defesa do Consumidor – esta figura das relações jurídicas passou a contar com uma 

legislação especial, o qual lhe garantiu direitos e deveres, sempre com o intuito de protegê-lo, 

já que tem a seu favor a presunção de hipossuficiência (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 

2011, p. 29). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 1985, diretrizes para o 

CDC e consolidou a ideia de que se trata de um direito humano de nova geração, bem como,  

um direito social e econômico, um direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do 

cidadão civil nas suas relações privadas frente aos profissionais, os empresários, as empresas, 

os fornecedores de produtos e serviços, que nesta posição são experts, parceiros considerados 

fortes ou em posição de poder.  

Em face disso, observa-se que Direito do Consumidor é um reflexo do Direito 

Constitucional de proteção afirmativa dos consumidores, nos termos do art. 5º, XXXII e art. 

170, V da Constituição Federal de 1988 e art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Tal reflexo está normatizado no art. 1º do CDC. 
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Como consequência natural, infere-se que a Constituição Federal de 1988 é a origem 

da codificação do Direito do Consumidor, tendo em vista que a legislação infraconstitucional 

só surgiu em 1990. Assim, este direito seria um conjunto de princípios e normas especiais que 

visam cumprir os mandamentos constitucionais.  

Entretanto, essa proteção garantida ao consumidor não está adstrita ao moldes 

tradicionais, dentre os quais os conflitos se davam no âmbito consumidor x fornecedor e as 

consequências dessa relação ficavam adstritas as essas partes, causando pouquíssimos efeitos 

fora desta relação. 

Atualmente, com a transformação da sociedade através das novas mídias, com a 

internet e a globalização de direitos e integração de pessoas, propiciadas pelas redes sociais de 

alcance global, o Direito do Consumidor também se transforma, configurando-se, neste 

cenário, um novo direito. Tal entendimento se dá porque atualmente vive-se na era da 

informação digital, onde os consumidores tem amplo acesso à noticias e dados que 

influenciam o seu juízo acerca de uma marca, produto ou serviço.  

O consumidor, tradicionalmente conhecido como toda a pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final, passa a exigir um repensar 

em face da mudança em seu comportamento. Com a revolução da informação, essa é uma 

definição um tanto quanto limitada. Sabe-se que as relações de consumo são compostas por 

fornecedores e consumidores e, no início, elas eram mais pessoais e diretas. Entretanto, com o 

surgimento da internet, houve uma revolução nesta forma de vê-las, sendo que estas passaram 

a ser cada vez mais impessoais.  

Com a tecnologia que está ao alcance de uma parcela crescente da população, é 

possível realizar compras pelo computador ou até mesmo pelo celular. O consumidor tem, à 

distância de somente um click, novos meios de adquirir informação acerca do produto ou 

serviço que deseja. Contudo, um dos fatores mais impactantes dessa evolução, é a 

possibilidade de troca de informações com outros clientes, criando assim grandes fóruns de 

debates e de troca de conhecimento.   

Isso, portanto, faz com que o consumidor não possa mais ser considerado um ser 

passivo. Agora, também pode ser também produtor de informação. Dessa forma, o acesso à 

informação não é mais aquele propiciado apenas pelos fornecedores através da propaganda. O 

novo consumidor não se contenta apenas com aquilo que lhe é apresentado diretamente pelo 

fornecedor. Agora, existe a prática crescente da cidadania na web, pois ele protesta, questiona 

e, também, produz informação.  
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Neste contexto, o consumidor está pesquisando mais, fazendo com que as opiniões 

de amigos e familiares não sejam suficientes para influenciar na aquisição de um produto. O 

que está na web tem grande valor para o consumidor 2.0, o qual é consumidor conectado às 

redes pela internet, sendo que muitas vezes, este cliente consegue mais informações e 

especificações sobre o produto online do que na própria loja.  

Comparado com o consumidor 1.0, ou seja, ao consumidor tradicional, “o 

consumidor 2.0 é mais propenso a acessar informação digital e sente-se mais confortável para 

comprar pelo computador. Da mesma forma que o consumidor 1.0, ele confia firmemente em 

seus amigos, sua família e suas conexões – tanto as online como as offline” (CONSUMIDOR 

2.0, 2011). 

Assim, no próximo tópico serão realizadas algumas considerações acerca da 

transformação das relações consumeristas e da produção de informação por parte dos 

consumidores 2.0. 

 

2. O CONSUMIDOR 2.0 COMO PRODUTOR DE INFORMAÇÃO NA 

WEB 

 

A modernização das relações de consumo tem ocorrido graças ao crescimento da 

web que também causa mudanças na publicidade convencional. Por muito tempo, a forma de 

seduzir o consumidor se dava tão somente por meio de revistas, jornais, televisão e rádio e, 

servia como uma das poucas fontes de informação que o consumidor dispunha para conhecer 

o produto. Antes do crescimento das novas mídias, o acesso à informação sobre marcas e 

produtos era privilégio de poucos e, nesse sentido, vinham de uma única fonte: a empresa. 

Desta forma, ela podia filtrar aquilo que não lhe era favorável (ISLAS, 2007).  

Através desse tipo de transmissão de dados, as marcas sabiam mais sobre os seus 

clientes, pois eles eram mais previsíveis. Nesse sentido, o consumidor 1.0 não questionava 

tanto, pois conhecia pouco das marcas e produtos que consumia, dando ensejo para a sua 

satisfação. Antes do crescimento das novas mídias, o acesso à informação era muito limitado, 

sendo este um aspecto muito bom para as empresas. Entretanto, com a web, as informações 

passaram a ser mais propagadas, influenciando nos hábitos e preferências dos consumidores. 

O acesso à informação, atualmente, não é um privilégio de poucos, com a internet, é possível 

encontrar cada vez mais dados sobre marcas, produtos, empresas. 

A web estabelece um desenvolvimento na relação consumidor x fornecedor. O 

consumidor tem compreendido a importância das redes online como meio de informação e 
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pesquisa, não ficando adstrito somente àquelas informações que vem ao seu encontro. 

Portanto, ele passa a ser produtor de informação, tendo um papel ativo e imprescindível para o 

desenvolvimento da democracia e informação nas redes sociais. 

O consumidor encontra, nas plataformas digitais, espaços que, muitas vezes, não lhe 

é propiciado nas mídias tradicionais e, até mesmo na relação com o fornecedor. Além de ele 

buscar informações e ser mais crítico quanto ao que lhe é apresentado, ele também quebra o 

monopólio da informação, sendo que passa a ser emissor desta e ainda, ativista. O 

ciberconsumidor emite juízos de valor, suscita questões relevantes, traz casos reais acerca de 

produtos e marcas ao conhecimento de todos, enfim, atua como verdadeiro integrante do 

processo consumerista.  

O desenvolvimento desta comunicação na internet, com os blogs, sites, fóruns e 

redes sociais tem proporcionado um desenvolvimento da web, que é a rede envolvendo todos 

os dispositivos conectados. Com ela, os consumidores podem mesclar dados de diferentes 

fontes, inclusive gerando seus próprios dados em um formulário que pode ser remixado por 

outros, criando efeitos na rede através de uma arquitetura de participação e oferecendo 

experiências mais envolventes ao usuário (ISLAS, 2007). 

Assim, a web estimula os consumidores 2.0, que se distinguem dos consumidores 

tradicionais por estarem muito mais informados e por serem agentes informativos ativos 

dentro e fora da internet. Assim, como a web tornou-se um espaço democrático e de busca de 

informação, os consumidores 2.0 também manifestam sua insatisfação na rede, produzindo 

vídeos, publicando fotos, contando fatos, etc., tudo online.  

Diferentemente do que acontecia antes do advento das novas mídias, o sucesso ou 

fracasso da empresa, marca ou produto não depende somente dela, mas principalmente do 

consumidor. Deve-se ter em mente que diante deste comportamento ativo do consumidor nas 

redes, grande parte da credibilidade da empresa está em suas mãos.   

Diante disso, cabe à empresa entender o consumidor, que se mostra cada vez mais 

exigente, demandando uma atenção especial e passando a ter um perfil totalmente 

diferenciado. 

 

3. ENTENDENDO O CONSUMIDOR 2.0 

 

Entender como o consumidor se comporta e quais são os seus desejos é um grande 

passo para que a empresa promova o seu produto, principalmente devido à sua atuação como 

emissor de informação.  Porém, esta tarefa parece nunca ter sido tão difícil.  
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Com a Internet, que é a ferramenta que, cada vez mais, vem crescendo e desta forma, 

democratizando o acesso à informação, eliminando distâncias e fronteiras, sendo considerada 

“o tecido de nossas vidas neste momento” (CASTELLS, 2003, p. 255), esta tarefa torna-se 

árdua, pois o cliente passou a ter diferentes e complexas características. 

Outrossim, ele utiliza a rede para propagar informações sobre a empresa, marca ou 

produto, acrescentando um caráter democrático à sua atuação na web. Neste cenário, produtos 

e serviço de qualidade, juntamente com um bom atendimento são estratégias necessárias para 

a satisfação do consumidor, principalmente do ciberconsumidor. Com o acesso à informação, 

o consumo tornou-se algo muito fácil e acessível, entretanto, também fez com que o 

consumidor torne-se mais sofisticado e com necessidades diferenciadas.  

No Brasil, segundo dados do IBOPE (NÚMERO, 2011), o acesso à internet em 

qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 73,9 

milhões de pessoas, através de pesquisa realizada no quarto trimestre de 2010. Igualmente, o 

número de usuários ativos cresceu 23% em um ano. Desta forma, as empresas devem ter em 

mente que uma parcela significativa de seus clientes têm acesso à web e a utilizam 

constantemente. Assim, ela é essencial na relação consumidor x fornecedor. 

Contudo, não basta ter um site ou uma página na internet com informações acerca de 

produtos ou da empresa. É necessário criar um ambiente de troca, de interação, de real 

atenção e solução de problemas dos clientes. O consumidor 2.0, sendo principalmente àqueles 

que fazem parte da geração de transição e da geração multimídia (CARDOSO, 2007, p. 333 - 

335), os quais possuem uma multiplicidade de relacionamentos com a mídia têm, dentre 

várias outras, necessidade relacionamento.  

Ele precisa se relacionar na web, desta forma, é fundamental que haja uma troca de 

ideias e contato efetivo entre empresa e compradores, sob pena de que eles procurem outras 

formas de conseguir a atenção do fornecedor, como será analisado em tópico posterior. 

Juntamente com esta necessidade de relacionar-se, há a necessidade de informação, sendo que 

esta está sendo cada vez mais propiciada pelas redes e propagada pelos consumidores. 

O ciberconsumidor não é inerte, ele age e busca as informações sobre os produtos e 

serviços e também as produz. Procura sites, cria fóruns, blogs a fim de debater e investigar 

antes de fazer a sua aquisição. Desta forma, é oportuno que os fornecedores criem conteúdos e 

espaços úteis de informação, suprindo também a sua necessidade de comunicação. 

Assim, conhecendo e estudando o consumidor, muitos conflitos criados nas redes 

podem ser evitados. Igualmente, o consumidor tem a possibilidade de dar o feedback para a 

empresa, fazendo com que elas percebam seus desejos. 
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Neste contexto, imperioso salientar que as redes sociais e a internet, tem grande 

influência na decisão de compra. Segundo pesquisa realizada pela Oh! Panel (PESQUISA, 

2011) em seis países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru), 

do total de 1.258 entrevistados, 71,4% afirmam ter encontrado nos comentários e 

recomendações de marcas, produtos e serviços que gostariam de adquirir. As opiniões mais 

confiáveis, para 79%, são as postadas por amigos e conhecidos, que certamente influenciam 

sua decisão de compra.  Já 72,8% admitem confiar mais na recomendação dos colegas do que 

no parecer de especialistas. 

O estudo indica, ainda, que 58,9% dos entrevistados buscam informações sobre 

produtos e serviços em mídias como Facebook, Orkut e Twitter antes de efetuar sua compra. 

Este número é ainda mais expressivo entre os brasileiros, superando 61,4% – o maior índice 

entre todos os países que participaram do levantamento. 

Percebendo este poder das novas mídias e, mais que isso, entendendo o caráter 

participativo do consumidor, empresas adéquam-se às demandas que eles exigem e fazem do 

seu ativismo, algo proveitoso para o seu próprio sucesso.  

 

4. INTERAÇÃO EMPRESA x CONSUMIDOR NA WEB 

 

Diante da necessidade de adaptação frente às novas mídias, as quais têm como 

grande exemplo a internet, a interação das empresas e dos consumidores sofreu uma profunda 

modificação. Com a democratização da web o “caminho para a compra” tornou-se muito mais 

complexo e competitivo. Além das mídias tradicionais, a internet surge para aliar-se na 

publicização da marca ou serviço.  

Se a propaganda da empresa conquistou o consumidor, a ponto de interessá-lo sobre 

o produto, ele busca informações nos mais variados meios. Também pesquisa com as pessoas 

onde vive, porém, argúi também nas redes sociais online, blogs e sites. Neste viés, troca 

informações e experiências, debate e cria fóruns, sempre objetivando analisar o produto ou 

marca sob vários ângulos a fim de que realmente o conheça na hora de adquiri-lo. 

Com esta nova formatação de publicidade e com o surgimento do consumidor 2.0, 

faz-se necessário que a empresa esteja presente na web e, mais importante que isso, que esteja 

sendo bem comentada pelos usuários. A empresa deve ter em mente que o ciberconsumidor 

tem o poder de gerar mídia espontânea, através do que publica na internet.  

Tendo consciência do poder que o consumidor detém atualmente, imprescindível que 

haja um gerenciamento da sua reputação online. Ou seja, para a empresa e, de forma reflexa 
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para consumidor, é muito interessante que haja um monitoramento acerca de conversas sobre 

a marca, revelando o que os clientes estão sugerindo ou reclamando.  

Através desta atitude, ouvir o consumidor 2.0 se torna muito mais fácil, ensejando 

assim atitudes por parte das empresas para solucionar certos conflitos. Fazendo do 

ciberativismo do consumidor um aliado aos seus negócios, muitas empresas resolveram criar 

meios mais eficientes de ouvidoria, onde há efetiva troca de informação entre empresa e 

consumidor.  Desta forma, surgem ideias de resolução de conflitos e adaptação de produtos, 

por exemplo, onde o ciberconsumidor participa ativamente dando sugestões para a criação. 

Neste viés, surge o que muitos especialistas nominam como “crowdsourcing” o qual 

é um modelo de criação ou produção, que conta com a mão-de-obra e conhecimento coletivos 

para desenvolver soluções e criar produtos. Este termo foi criado por Jeff Howe em um artigo 

para a revista Wired em 2006 (CROWDSOURCING, 2010). Significa que tarefas 

tradicionalmente feitas por empregados ou prestadores de serviços passaram para as mãos de 

uma comunidade, que decide como lidar com a questão. Assim, as empresas expõem suas 

criações para o consumidor, que escolhe antes das peças serem produzidas quais ele quer 

comprar. Com a internet este modelo tornou-se popular, pois através das redes qualquer um 

pode participar e opinar. 

Aproveitando-se dessa oportunidade, a Construtora Tecnisa, colocou no ar, em 

setembro de 2010, o portal “Tecnisa Ideias” (TECNISA, 2010). O site serve como um canal 

aberto para centralizar sugestões e colaborações de consumidores e tem a intenção de fazer 

com que as sugestões ajudem a corresponder com maior agilidade às necessidades dos 

clientes. Através desta página, o ciberconsumidores podem enviar perguntas que são 

respondidas pela empresa e por outros internautas. Há, também a possibilidade destes dos 

comentários serem compartilhados nas redes sociais como Facebook e Twitter. Assim, além 

realizar uma efetiva comunicação com o consumidor, estes acabam fazendo publicidade 

gratuita para a empresa. 

No mesmo sentido, a Fiat lançou em agosto de 2009 (SOBRE, 2011), uma rede 

social para seus consumidores poderem opinar e projetar um novo carro conceito.  O 

automóvel foi montado somente as ideias e necessidades dos seus clientes, os quais podem 

participar enviando sugestões e debatendo nos fóruns. A empresa compromete-se a testar e 

viabilizar as ideias dos clientes, juntamente com propostas de engenheiros. No dia 27 de 

setembro de 2011, o site contava com 53.338 comentários postados, 10.666 ideias enviadas e 

17.648 participantes cadastrados (NÚMEROS, 2011). 

11925



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Seguindo essa mesma estratégia, a promoção “Ruffles – Faça-me um Sabor” (O 

CONSUMIDOR, 2011), convidou consumidores a sugerirem novos sabores para a batata. 

Para participar, os consumidores tão somente deveriam registrar um ideia criativa no site da 

empresa, descrevendo os ingredientes e enviando uma imagem sob a sua inspiração. Na 

segunda fase da promoção, atualmente está em andamento, o consumidor é convidado a 

experimentar três sabores selecionados que estão disponíveis no mercado e a votar no que 

considera melhor e que gostaria que se tornasse um produto permanente. 

Esses são somente alguns exemplos da participação a que o ciberconsumidor tem 

acesso graças à web. Cabe ressaltar, ainda, que estas estratégias por parte das empresas 

também servem para aumentam a confiança do consumidor acerca da marca, pois sabem que 

tem amplo acesso para dar a sua opinião e mais, sabem que ela será ouvida e levada em 

consideração, a fim de melhorar a prestação de serviços. É, portanto, uma estratégia de 

marketing que se demonstra o reconhecimento no ativismo que o consumidor já vinha 

fazendo de forma autônoma em outros meios. Apesar disso, serve para demonstrar os novos 

vínculos entre consumidor e empresa, fugindo das práticas meramente offiline e 

unidirecionais. 

O Grupo ECC em parceria com a E-Consulting, realizou uma pesquisa a fim de 

descobrir quais empresas melhor compreenderam as redes sociais no Brasil. De acordo com 

este estudo, no primeiro trimestre de 2011, a Coca-Cola foi a que teve presença mais forte na 

Internet (AS 15 EMPRESAS, 2011). 

O ranking avaliou a presença, atuação e captação das 121 maiores empresa do país, 

avaliando a probabilidade das mensagens, temas e marcas das empresas estarem sendo 

discutidas, consumidas ou compartilhadas nas redes sociais, medindo a força das companhias 

neste meio. As redes em que o estudo baseou-se foram o Orkut, Twitter, YouTube, Facebook¸ 

resultados no Google, seguidores no LinkedIn, total de reclamações no portal Reclame Aqui e 

menções no SocialMention. 

  

RANKING DAS EMPRESAS COM PRESENÇA 
MAIS FORTE NAS REDES SOCIAIS 

colocação empresa 

1 Coca-cola 
2 Google 
3 Apple 
4 Fiat 
5 Natura 
6 Ford 
7 Volkswagen 
8 Nokia 
9 TV Record 
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10 IBM 
11 Petrobras 
12 Microsoft 
13 Toyota Automóveis 
14 Motorola 
15 TAM 

 
Tabela 1: AS 15 EMPRESAS QUE MELHOR ENTENDERAM AS REDES SOCIAIS. Fonte: AS 15 
EMPRESAS, 2011. Disponível em < http://colunas.epocanegocios.globo.com/coffeebreak/2011/08/17/as-15-
empresas-que-melhor-entenderam-as-redes-sociais/> Acesso em 25 set. 2011. 

 

Os resultados indicam que um comportamento eficiente para se ter nas redes sociais 

é não presumir que os consumidores têm um perfil homogêneo e assumir causas e bandeiras. 

Investir em projetos, pessoas e infraestrutura se mostrou essencial para o sucesso nas redes. 

Não ignorar o consumidor é outro ponto importante a ser levado em consideração.   

Se, antigamente, bastava que as empresas colocassem no ar um site com informações 

atualizadas, com o advento das novas tecnologias e, consequentemente dos novos direitos 

exercidos pelos personagens da web, isso tornou-se insuficiente. Estar bem posicionado na 

rede exige atenção permanente e interação. 

Entretanto, algumas empresas parecem desconsiderar esta questão, não se atentando 

para os desejos dos consumidores, ensejando assim que a sua atuação participativa e de 

produção de informação seja mais efetiva e expressa com o objetivo de que seus anseios e 

direitos sejam protegidos. 

 

5. PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E CIBERATIVISMO 

 

Segundo Drica Guzzi (GUZZI, 2010) com o advento das novas mídias, as pessoas 

não só conversam mais e, portanto, têm maior aproximação entre si, como participam mais e, 

de certa forma, ampliam o espaço público e democrático. Assim, são muitos os capazes de 

levar à outras pessoas opiniões, mas também causar impactos capazes de influir nas mais 

variadas questões. 

A experiência da informação em rede, como a praticada pelos consumidores 2.0, 

agiliza a organização coletiva, possibilitando respostas a uma série de demandas, no caso, as 

consumeristas. Há, assim, uma comunicação capaz de envolver indivíduos de forma 

descentralizada e participativa e, ao mesmo tempo, autônoma. Para que as pessoas participem 

e envolvam-se, precisa-se tão somente de um território virtual, mostrando assim, os novos 

horizontes da democracia com o crescimento da internet. 
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Como amplamente evidenciado em momentos posteriores, a web mostra-se com um 

espaço democrático importante, no qual o ciberconsumidor pode manifestar-se, com o intuito 

de garantir os seus direitos e participar dos novos rumos do mesmo, produzindo informações, 

que até pouco tempo eram privilégio dos fornecedores. Portanto, há um meio através do qual 

ele pode interagir com as empresas e com outros clientes. 

Assim, há um efetivo ciberativismo por parte deste consumidor, pois há uma 

transformação da realidade, qual seja da interação tradicional do consumidor e do respectivo 

fornecedor, possibilitando a veiculação de um ideal através de uma mídia de grande alcance 

(STRESSER JUNIOR, 2010). 

Entretanto, desconsiderando o caráter democrático e participativo da atuação do 

consumidor, bem como a necessidade de proteção aos seus direitos, algumas empresas não 

criam um canal direto de contato para resolução de conflitos. Desta forma, após muitas 

tentativas de contato com a empresa através de meios convencionais como telefonemas e ida 

até ao estabelecimento comercial, o consumidor vê-se esgotado e necessitando de solução 

para o seu problema. 

Assim, ele não fica calado, tendo cada vez mais vez e voz. Este consumidor quer 

interagir com as marcas e não medem esforços para reclamar quando são mal atendidos. Ele 

busca a internet, através das redes sociais, blogs e sites, para demonstrar sua insatisfação ou 

decepção com produtos, marcas e serviços, fazendo uso da sua atitude participativa e 

informacional. Visa, sobretudo, garantir os seus direitos e ao mesmo tempo exigir uma 

contraprestação de qualidade. 

Segundo pesquisa divulgada pela E-life (A LEGALIDADE, 2011), “um comentário 

feito por meios convencionais (carta, telefone, jornais, no PROCON ou até com os amigos) 

atinge em média 30 pessoas. Essa mesma observação, na internet, chega a 120 usuários. Se a 

manifestação for negativa, o impacto é ainda maior: chega até a 250 internautas”. 

Evidentemente que, isto pode prejudicar a imagem de uma empresa que teve reclamações de 

clientes divulgadas na web.  

Infere-se, portanto, que o ativismo digital realizado pelo consumidor não está adstrito 

ao mundo virtual, mas tem reflexos no mundo fático. O que é publicado nas redes online ecoa 

nos negócios e nas posteriores relações de consumo entre a companhia reclamada e os 

possíveis adquirentes de produtos de sua marca, tendo em vista que o cliente utiliza as redes 

para levantar informações e formar sua opinião acerca dos produtos. 

Como exemplo de ativismo exercido pelo consumidor 2.0¸ tem-se o caso de um 

consumidor que após várias tentativas sem sucesso para solucionar uma falha com um 
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refrigerador da marca Brastemp, postou um vídeo no YouTube no qual afirma ter ficado 90 

dias sem geladeira e, por isso, precisou alimentar toda a família em restaurantes. Ele 

conseguiu colocar o nome da Brastemp entre os quatro assuntos mais discutidos pelo Twitter 

no mundo (RECLAMAÇÃO, 2011). 

Igualmente, em Santa Catarina, uma consumidora de um veículo da marca Renault 

criou uma página na internet na qual relatou que seu carro, estava há três anos estacionado 

devido à falhas no motor. Comprado em 2007, o carro foi levado algumas vezes para a 

assistência técnica da montadora, de onde sempre voltou com o mesmo problema, segundo a 

consumidora. Neste intervalo, a garantia do carro expirou. Inconformada, ela resolveu criar o 

site, para expor o seu problema. Na página, foram publicadas fotos e vídeos do carro 

guardado na garagem (RENAULT, 2011). 

Não é diferente o caso do consumidor que comprou um notebook da marca LG e, 

com 10 meses de uso, o produto parou de funcionar. O cliente procurou a assistência técnica 

e, um mês depois de concertado, o equipamento voltou a apresentar defeitos. Irresignado, o 

ciberconsumidor passou a colocar reclamações no Twitter e, muitas pessoas passaram a dar 

RT (repassar as reclamações do consumidor para outros contatos). Assim, de forma rápida a 

empresa entrou em contato pela própria rede social, solicitando algumas informações e, ao 

final, o consumidor conseguiu ser ressarcido (REDES, 2011). 

Como a web é uma conexão sem fronteiras, ela conecta pessoas de uma forma sem 

precedentes, gerando grande repercussão do comportamento ativista. Assim “tudo aquilo que 

é divulgado na internet lá permanece, como se fosse uma pintura eterna, pois todas as vezes 

que houver uma ‘busca’ sobre determinado assunto, lá estará aquela manifestação muitas 

vezes indesejada” (A LEGALIDADE, 2011).   

A internet, se bem utilizada, tanto pelas empresas quanto pelos consumidores pode 

gerar grandes avanços no direito consumerista, evidenciando o seu caráter participativo, 

democrático e de meio para mudança de realidades. 

De outra banda, sabe-se que a liberdade de expressão é um direito constitucional 

garantido através do artigo 5º, IV da Carta Magna, mas isso não significa que o consumidor 

ativista não encontre limitações para a sua atuação participativa, tanto de imposições do Poder 

Judiciário, como da própria legislação, conforme será analisado no próximo ponto. 

 

6. LIMITES A ATUAÇÃO DO CONSUMIDOR 2.0 NA WEB 
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Garantida constitucionalmente, a liberdade de expressão baseia-se na livre 

manifestação do pensamento. Igualmente, a Constituição Federal assegura a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo. 

Contudo, deve-se ter em mente que estas garantias não são irrestritas, já que também 

encontram limitações ao seu exercício. 

Neste sentido, são impostas certas restrições às manifestações participativas online, 

por parte de consumidores, que devem ser observadas, sob pena de prejudicar a imagem da 

empresa e, até mesmo a sua. 

Neste sentido, existem casos em que empresas procuram o Poder Judiciário para que 

o mesmo intervenha nas manifestações realizadas em redes sociais, pois este comportamento 

pode macular o nome da companhia, fazendo com que, dependendo da repercussão dada ao 

caso, ela perca confiabilidade frente à outros clientes que tem acesso à estas reclamações.  

Para elucidar a questão da intervenção Judiciária, cita-se como paradigma questão 

tratada em 2007 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação Cível 

Nº 70019947647, da Nona Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre (PODER, 2007). 

O caso em tela versa sobre ação ajuizada por uma concessionária de veículos, 

pleiteando indenização por danos morais em face de um consumidor que veiculou em uma 

página na Internet a seguinte chamada: “Antes de comprar um Toyota na CarHouse, fique 

ligado para não ser roubado”. A página relatava insatisfação com diferenças de valores 

verificadas em negociação de veículo, haja vista o importe pago pelo automóvel e o valor que 

saiu registrado em nota fiscal. O Judiciário foi chamado intervir na questão, verificando que, 

no caso em comento, não houve prejuízos à imagem da autora, pois as duas partes correram 

em irregularidades. 

Assim, imprescindível evidenciar que em casos como esses, deve ser sempre levado 

em conta o princípio da proporcionalidade, tanto pelos ciberconsumidores na hora de expor 

suas insatisfações, quanto pelo fornecedor diante das atitudes frente aos clientes, bem como 

pelo Poder Judiciário no momento de decidir estas lides.  

No que tange ao Judiciário, as normas constitucionais devem ser “interpretadas em 

confronto ao conflito entre o direito à inviolabilidade, intimidade e vida privada, da honra e 

imagem e o direito à livre expressão e comunicação, respondendo cada qual pelos abusos que 

cometer” (A LEGALIDADE, 2011). 

Nesse sentido, não são só os consumidores que cometem abusos infringindo direitos, 

mas também empresas que exacerbam os seus direitos. A Ensitel, empresa revendedora de 
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aparelhos celulares portuguesa, foi obrigada a se retratar publicamente ao tentar cercear o 

direito de liberdade de expressão de uma blogueira (CONSUMIDORES 2.0, 2010).   

A ativista em questão foi lesada ao comprar um celular com defeito e a empresa 

arrumou diversos empecilhos para não realizar a troca do aparelho defeituoso, tornando o 

caso público na web.  Como consequência, a empresa, além de não proceder à troca do 

aparelho, ainda resolveu entrar com uma ação cautelar para que Maria João Nogueira retirasse 

os comentários do seu blog a respeito do problema.  A ação da empresa teve repercussões 

negativas de proporções inéditas, com consumidores de todo Portugal se alinhando à 

consumidora e contra a empresa. Assim, esta resolveu pedir desculpas publicamente logo 

na sua página inicial. 

Percebe-se, desta forma, que a web é uma via de mão dupla, devendo ser usada com 

cuidado pelos consumidores e fornecedores. Cabe ainda, observar que o ativismo do 

consumidor 2.0 não pode prescindir de um abuso de direito. Tendo em vista que este é um 

conceito subjetivo, de forma geral, pode ser considerado a intenção de prejudicar ou causar 

um dano injustificado a alguém.  

Sendo tênue a linha que separa o exercício regular de um direito, qual seja, ter 

liberdade de expressão para buscar a satisfação de suas irresignações, este não deve ser 

exercido de forma arbitraria e agressiva. 

Tais questões ainda são novas para o Poder Judiciário e, quando analisadas frente à 

legislação, há uma necessidade de interpretação bem como utilização dos princípios atinentes 

ao Direito para que haja resolução das novas demandas impostas pelo ciberativismo. Percebe-

se, desde já, o interesse do Judiciário na tutela destas questões, a fim de que as relações de 

consumo online e o ativismo digital estejam em harmonia. 

Entretanto, a intervenção da Justiça nas relações de consumidores 2.0 e dos seus 

respectivos fornecedores, não pode ensejar diminuição do seu caráter participativo e 

democrático na web. 

 

CONCLUSÃO 

 

Devido à popularização da web e consequentemente, à maior participação do 

consumidor nas redes, produzindo e propagando informações, bem como interferindo nas 

relações de consumo, o cliente tornou-se mais racional e melhor informado. As redes online 

passam a ser lugar para troca de informações, grupos de discussão e de participação 

democrática.  
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Atentando-se para esse caráter, muitas são as empresas que monitoram o que os 

ciberconsumidores estão falando sobre elas nas novas mídias, percebendo a sua influência 

perante outros clientes e a ligação, mesmo que como mera consequência, com a sua 

reputação. Esta atitude do consumidor 2.0 exige um novo comportamento, também, por parte 

das empresas, que se atentam para a interferência do consumidor, ensejando sua participação 

a fim de atender melhor as suas necessidades. Entretanto, esta participação, algumas vezes, 

deve ser medida, a fim de que não sejam extrapolados os limites da liberdade de expressão e 

exercício dos seus direitos e, para que as relações de consumo tenham um caráter de 

harmonia.  

O consumidor ativista, produtor de informação, vê que seus direitos estão, aos 

poucos, sendo mais respeitados pelos fornecedores, os quais já percebem que a atuação do 

consumidor no ciberespaço pode ser uma grande aliada ou prejudicar a sua imagem. A 

produção de informação e o caráter mais ativo do consumidor geram, sem dúvida, uma 

mudança no comportamento das empresas, as quais têm maior cuidado a fim de respeitar os 

seus direitos.  

Nesta senda, não restam dúvidas que o ativismo exercido pelo consumidor nas redes 

online, tem grande influência para que as empresas tenham mais respeito e cuidado com os 

seus direitos, transformando o direito do consumidor, como tradicionalmente conhecido. A 

utilização de novos espaços virtuais de cidadania pelo ciberconsumidor garante maior 

proteção, pois os fornecedores ficam receosos de que o cliente publique algo que desabone a 

sua imagem. Como consequência, esse comportamento ciberativista, tem gerado alterações na 

forma que as empresas tem se relacionado com os consumidores, muitas vezes, chamando-os 

para ouvir suas opiniões e, na medida do possível, colocá-las em prática. 

A questão da participação cidadã do consumidor na internet, sendo personagem 

transformador de realidades, ainda é nova. Contudo, desde já se percebe a sua relevância, 

alterando o modo tradicional das relações consumidor x fornecedor e, fazendo com que o 

caráter democrático da web fique cada vez mais evidenciado. 
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