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O fenômeno do espelhamento no Instagram pela análise do perfil de Julia Petit

RESUMO

Este artigo investiga o fenômeno do espelhamento no Instagram a partir dos conceitos de
Capitalismo Artista de Lipovetsky e Serroy (2015) e Capital Social de Pierre Bourdieu,
atualizado por Raquel Recuero (2012) no contexto das redes sociais, pela análise do perfil de
Julia Petit, entre março e dezembro de 2020. Após a aplicação da metodologia Focus Group
com as seguidoras da influenciadora digital, observou-se que o Instagram tornou-se referência
no consumo de produtos e informações, associados aos influenciadores digitais, que se dá
pelo encontro de elementos ligados à identidade e aos valores de influência desenvolvidos na
rede social.

Palavras-chave: Instagram, Capitalismo artista, Experiência, Consumo.

ABSTRACT

This article investigates the mirroring phenomenon on Instagram from the concept of Artist
Capitalism by Lipovetsky e Serroy (2015) and Social Capital by Pierre Bourdieu, updated by
Raquel Recuero (2012) in the social network context, under Julia Petit’s analysis profile
between March and December/2020. After applying the Focus Group methodology with the
followers of the digital influencer, it was watched that Instagram became a reference in the
consumption of goods and information associated with digital influencers, which occurs
through the elements connected to the identity and values of influence developed in the social
network.

Key-words: Instagram, Aesthetic capitalism, Experiences, Consumption.

RESUMEN

Este artículo investiga el fenómeno del mirroring en Instagram a partir de los conceptos de
Artist Capitalism de Lipovetsky y Serroy (2015) y Social Capital de Pierre Bourdieu,
actualizado por Raquel Recuero (2012) en el contexto de las redes sociales, a través del
análisis del perfil de Julia Petit, entre marzo y diciembre de 2020. Luego de aplicar la
metodología de Focus Group con los seguidores del influencer digital, se observó que
Instagram se ha convertido en un referente en el consumo de productos e información,
asociados a los influencers digitales, lo cual se da a través del encuentro de elementos
vinculados a la identidad y valores de influencia desarrollados en la red social.

Palabras clave: Instagram, Capitalismo del artista, Experiencia, Consumo.
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Introdução

Criado em 2010 por um norte-americano e um brasileiro, Kevin Systrom e Mike

Krieger, o Instagram, rede social que permite a publicação de fotos e vídeos, destinava-se,

inicialmente, aos usuários de aparelhos de iPhone. Dois anos depois, mesmo período em que

foi comprada pelo Facebook, ela se popularizou no Brasil, pela compatibilidade com sistema

operacional Android (AGUIAR, 2018).

A facilidade de acesso à plataforma conquistou, em particular, o público jovem.

Considerando a constante presença dela no cotidiano para manter, criar, interagir com as

respectivas redes de relacionamento e até mesmo consumir informações e mercadorias, e as

transformações no ambiente digital que viabilizam o êxito de um grupo específico de pessoas

que também estão presentes diariamente na rotina dos usuários, o artigo “O fenômeno do

espelhamento no Instagram pela análise do perfil de Julia Petit” visa investigar se a rede

social exerce a função de “espelho digital” pela observação do perfil da influenciadora de

cosméticos, voltados para os cuidados com a pele, sob a perspectiva do capitalismo artista de

Lipovetsky e Serroy (2015) e do conceito de capital social de Pierre Bourdieu, atualizado por

Raquel Recuero (2012) no contexto das redes sociais. O período analisado contemplou os

meses de março a dezembro de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Qualibest e publicada no site “Meio e

Mensagem” em 13 de setembro de 2019, o Instagram é a principal rede social para os usuários

seguirem os influenciadores digitais, segundo 81% dos internautas brasileiros. O mesmo

instituto divulgou uma pesquisa constatando que 76% deles, entrevistados durante a

realização do estudo, já adquiriram produtos indicados por alguma celebridade digital

(LEVIN, 2019).

O primeiro dado apresentado sinaliza que a plataforma oferece a possibilidade de

construção de um ambiente favorável para a criação da rede de relação dos influenciadores

digitais e para o seu gerenciamento, dando a oportunidade para que eles conquistem destaque

e visibilidade pela acumulação de capital social. Já o segundo, mostra os resultados do

trabalho executado por eles na plataforma. Nessa circunstância, pressupõe-se que os usuários

do Instagram, especificamente os seguidores de influenciadores digitais, têm a rede social

como um espelho com a tendência de reproduzir comportamentos e, principalmente, hábitos

de consumo relacionados com o nicho de atuação desse grupo credenciado no meio digital.
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Após o levantamento bibliográfico, foi realizada uma sessão de entrevista focalizada,

Focus Group, com um grupo de cinco mulheres seguidoras de Julia Petit, com idades que

variam de 25 a 42 anos, com a finalidade de entender e verificar o evento conjecturado.

No decorrer do período delimitado foram constatadas 20 publicações da

influenciadora, entre fotos e vídeos, que em sua maioria anunciavam lançamentos de produtos

da marca Sallve sempre acompanhados da imagem da própria Julia Petit, levando a constatar

que o Instagram, além de uma rede social, tornou-se um referencial de consumo.

A estrutura deste trabalho se apresenta, primeiramente, com o cenário brasileiro no

que diz respeito à realização de procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos, a venda e

consumo de cosméticos com a chegada da pandemia da Covid-19 e a utilização do Instagram.

No capítulo seguinte, inicia-se a apresentação do sujeito de estudo deste artigo para depois

serem discutidos os referenciais teóricos. Posteriormente, são descritos os passos e

procedimentos metodológicos adotados e, finalmente, a exposição dos resultados e da

conclusão.

1. O Brasil estético

A reunião de dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética (ISAPS)

e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP)2 mostra que o Brasil é o país que mais

realiza cirurgias plásticas no mundo com cerca de 1,5 milhão de procedimentos todos os anos.

Ocupando o primeiro lugar no ranking mundial e estando a frente dos Estados Unidos,

México, Rússia e Índia, a maior procura é por cirurgias em toda a extensão do corpo, porém

existe a preocupação com o rosto, local onde o paciente brasileiro submete-se às intervenções

não cirúrgicas com a aplicação da Toxina Botulínica, popularmente conhecida como Botox

que representa 47,4% delas, e do preenchimento com o Ácido Hialurônico (37,2%).

Com a chegada da pandemia da Covid-19, em 2020, a atenção aos cuidados faciais

ganhou cada vez mais espaço na rotina do brasileiro. A necessidade de reclusão e

distanciamento social para que a circulação do vírus causador de uma doença ainda sem

vacina (no período de investigação) diminuísse, fez com que o consumo de cosméticos desse

um salto significativo.

2 Brasil é o top 1 mundial em número de cirurgias plásticas. 2021. Disponível em:
<https://portalhospitaisbrasil.com.br/brasil-e-o-top-1-mundial-em-numero-de-cirurgias-plasticas/>. Acesso em
15 jan. 2022.
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Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e

Cosméticos, as vendas no ramo cresceram 1,5% em comparação a 2019. A comercialização

de produtos de cuidados específicos para a pele aumentou em 21,9%, sendo a região do rosto

a que tem maior destaque. Conforme as informações disponibilizadas pela entidade, o

consumo dessa mercadoria subiu 30%. A grande disparada, de acordo com índices, foi na

compra de máscaras faciais que obteve alta de 91%, estando a frente dos produtos antiacne

(48%), cuidados com os olhos (43%) e, por último, dos produtos antissinais (29%).

Ao expor esse cenário, pode-se considerar que existe realmente uma tendência de

espelhamento? O papel que o Instagram exerce é determinante para a fixação de

comportamentos relacionados ao consumo e para a prática de certos costumes? Por que isso

ocorre?

2. Julia Petit: da publicidade às redes sociais

Julia de Mendonça Petit, ou Julia Petit, é uma publicitária e empresária brasileira que

conquistou milhares de fãs na internet, principalmente, nas redes sociais atuando como

influenciadora do ramo de cosméticos, especificamente de cuidados com a pele ou skincare.

Sua carreira no meio publicitário começou cedo, logo aos 15 anos, quando atuou como

estagiária na agência de publicidade DPZ do seu pai Francesc Petit (FLORES, 2021). À

matéria publicada na Revista Forbes, Julia relata que esse período de contato com os negócios

do pai lhe proporcionou grande referencial para exercer o seu atual trabalho (SILVA, 2021).

Após o desligamento da agência do pai, a publicitária começou a dar os primeiros

passos como empresária, fundando a Ludwig-Van e a Menina Produtora, direcionadas à área

da publicidade na produção de trilha sonora de campanhas, como reporta Flores (2021).

Pouco a pouco, Petit adentrou no mundo da moda, iniciando a sua participação em

uma coluna para a revista Contigo!. Mesmo que na época a internet caminhasse a tímidos

passos para sua ascensão, Julia conquistou o seu espaço no portal IG, para falar sobre moda e

beleza e, assim, construiu o seu papel como blogueira até a criação do Petisco, blog voltado a

produção de conteúdo no ramo de beleza que fez grande sucesso entre o público interessado

nesse mercado.

Depois da oportunidade de assinar a linha de maquiagem de uma famosa marca

canadense, MAC Cosmetics, Julia começou a refletir sobre a sua atuação nesse ramo,

decidindo, então, encerrar as atividades do blog para ingressar no campo onde está

atualmente, com o surgimento da Sallve, marca de cosméticos, resultado do encontro de Júlia
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com seus outros dois sócios Daniel Wjuniski e Marcia Netto, que teve investimento de R$60

milhões, conta com 11 produtos e mais de 600 mil seguidores no Instagram (SILVA, 2021).

Assim como a Sallve, Julia ocupa um lugar de destaque nessa plataforma. Os mais de

400 mil seguidores podem ter acesso às mais de mil publicações dela, entre fotos e vídeos, e

interagir nas postagens e, dessa forma, conhecer mais a respeito da marca, bem como da

própria Julia. Essa possibilidade abre caminho para outras reflexões, como o papel que a

referida plataforma exerce no presente, principalmente no que se refere ao consumo, estética e

experiência que serão tratados a seguir.

3. Instagram: terreno fértil para a experiência do capitalismo artista?

Faz-se necessário assimilar que um dos pontos centrais deste artigo conecta-se a uma

rede social que valoriza a imagem, seja ela estática ou em movimento. Neiva (2013, p. 285) a

caracteriza como a “representação da forma ou do aspecto de um ser ou objeto por meios

artísticos [...]” ou “[...] aquilo que apresenta uma relação de analogia, de semelhança

(simbólica ou real); retrato, reflexo [...]”.

Essas duas definições mostram a real essência do Instagram. Por se tratar de uma rede

social, a plataforma permite que o usuário crie um perfil público (Ibid., p. 471). Na concepção

de Guarda (2020, p. 62), os perfis são “fragmentos do self e surgem a partir de um processo

pontual, circunscrito em um determinado contexto e orientado por certos propósitos”.

A compreensão do self colocada à mesa pela autora está diretamente ligada às

particularidades do indivíduo. Por isso, ela define o termo como “o ser essencial de uma

pessoa que a distingue dos outros, especialmente considerado como objeto de introspecção ou

ação reflexiva” (SELF, 2019 apud. GUARDA, 2020, p. 54).3

Dessa forma, entende-se que pelo Instagram o usuário consegue externalizar aquilo

que lhe é singular possibilitando a formação da autorrepresentação. A autora se refere a esse

termo como a soma de oportunidades de criação de sentidos viabilizada pela participação do

usuário inserido no ambiente digital dando a ele chances de construir as suas próprias

experiências (GUARDA, 2020, p. 65;57). Assim, a rede social permite que o usuário exponha

as suas distinções artisticamente, já que ela tem a imagem como sua linguagem consagrada.

Ademais, considera-se pertinente a primeira definição do termo nos parágrafos acima,

compreendendo que a estética, em conjunto com o cenário participativo, abre leque para a

movimentação e impulsionamento de um mercado.

3 SELF In: Oxford English Dictionary (OED). Oxford: Oxford University Press.
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Essa relação entre estética e mercado leva à questão do capitalismo artista que para

Lipovetsky e Serroy (2015, p. 14) advém de “[...] um trabalho sistemático de estilização dos

bens e dos lugares mercantis, de integração generalizada da arte, do “look” e do afeto no

universo consumista [...]”. Os autores se referem a ele como o processo de estetização que se

apresenta na rotina do indivíduo ligado a esse mundo, ou seja, ao “transestético”.

No tempo da estetização dos mercados de consumo, o capitalismo artista multiplica
os estilos, as tendências, os espetáculos, os locais da arte; lança continuamente novas
modas em todos os setores e cria em grande escala o sonho, o imaginário, as
emoções; artealiza o domínio da vida cotidiana no exato momento em que a arte
contemporânea, por sua vez, está empenhada num vasto processo de “desdefinição”.
É um universo de superabundância ou de inflação estética que se molda diante dos
nossos olhos: um mundo transestético, uma espécie de hiperarte, em que a arte se
infiltra nas indústrias, em todos os interstícios do comércio e da vida comum
(LIPOVETSKY; SERROY, 2015, p. 27).

A “artealização” do usual abre espaço para as imagens promoverem o desejo pela

experiência, ou seja, “[...] o que importa agora é sentir, viver momentos de prazer, de

descoberta ou de evasão, não estar em conformidade com códigos de representação social”

(Ibid., p. 30). No caso deste trabalho, refere-se à prática do skincare, encarada como um

instante de autocuidado e reconexão individual.

Os autores enxergam que o ramo da beleza está em expansão e que vem se

aproximando mais dos consumidores. O crescimento da indústria e produção em massa

permitiu maior variedade e diversidade de preços disponíveis no mercado, mas a presença de

valores subjetivos incorporados nos discursos impulsiona o consumo de bens estéticos.

[...] Trata-se de amar o próprio corpo, de “reatar com a sua sensorialidade” adotando
produtos e técnicas que convém com à sua personalidade. Os cuidados estéticos são
apresentados como um prazer, e o bem-estar subjetivo como um meio de
embelezamento [...] cada mulher é chamada a valorizar a sua beleza singular, a
utilizar produtos que são a “cara dela”, adotar o regime ou as atividades
correspondentes ao seu estilo de vida e à sua morfologia [...] (Ibid., p. 349;350).

Com a adoção desse discurso e da estratégia de proximidade entre público e

mercadoria abre margem, também, para o que Dulcília Buitoni reflete no conceito de

“trabalho sobre o corpo”, ou seja, na realização de procedimentos ou tratamentos estéticos que

a mulher se submete para “ajustar” o seu corpo às novas demandas sociais. Segundo ela, a

preocupação com a própria aparência começa com a face após a popularização das

maquiagens. Agora, no entanto, a atenção se volta para toda a extensão corporal: “o corpo é a
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fonte de nossa identidade: o trabalho sobre o corpo, atendendo aos ditames da sociedade de

consumo, aumentou muito nas últimas décadas [...]” (BUITONI, 2014, p. 42).

3.1 Capital social no ambiente digital: valores de influência

É importante ressaltar que há singularidades que se sobrepõem a outras no ambiente

digital e que algumas delas podem acentuar o desejo de experiência do usuário, já que

procedem da atuação dos influenciadores digitais, ou seja, de “novos perfis profissionais que

reorganizam dinâmicas no mercado da Comunicação — desde o jornalismo até a publicidade”

(KARHAWI, 2016, p. 41). Esse lugar notório nas redes sociais, especificamente no

Instagram, se dá porque eles “reúnem atributos que lhe conferem credibilidade, reputação e

prestígio” (Ibid., p. 43). A autora esclarece ainda que

Assim, “ser influente”, poder dizer algo, ter legitimidade em um campo não
é fato dado, mas construído. Para ser capaz de influenciar, em alguma medida, um
grupo de pessoas, pressupõe-se um destaque, prestígio; algum tipo de distinção em
meio ao grupo. Essa compreensão nos é dada com base nas noções de capital de
Bourdieu (KARHAWI, 2017, p.  55).

O sociólogo Pierre Bourdieu teoriza três capitais: o econômico, o cultural e o social.

Em linhas gerais, o capital econômico está relacionado ao dinheiro propriamente dito que

possibilita a aquisição de bens e determinados direitos. Já o capital cultural se apresenta de

duas formas: pela aptidão em adquirir instruções e pela chance do indivíduo ter acesso aos

objetos mediadores do processo de aprendizagem como livros, por exemplo. Por fim, o capital

social se constitui do

“[...] agregado de recursos reais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede
duradoura de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento e
reconhecimento mútuos - ou seja, de pertencimento a um grupo” (BOURDIEU,
1997 apud. KARHAWI, 2017, p. 55)4.

No enquadramento das relações estabelecidas nas redes sociais, leva-se em conta a

definição do termo trazida por Recuero (2012, p. 599): “o capital social constitui-se em

recursos que são mobilizados através das conexões sociais, única e exclusivamente”. Nas

redes sociais, para a autora, ele é conquistado pelo resultado dos ganhos provenientes das

4 BOURDIEU, Pierre.. The forms of capital. In: HALSEY, A.H. et al. Education, Culture, Economy, and
Society. New York: Oxford University Press, 1997.
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ações de gerenciamento dos laços sociais estabelecidos na plataforma. São eles: presença,

legitimação, suporte social, visibilidade, informação, autoridade e reputação (Ibid., p. 600;

611).

São três as ações que a autora compreende como investimentos. A primeira delas se

refere à “Criação e Manutenção das Conexões Sociais” que possibilitam a obtenção das

conexões da rede. Em segundo lugar aparece a “Construção do Perfil”, garantindo ao

indivíduo a oportunidade de fazer-se presente na plataforma e abrindo caminhos para outros

usuários reconhecerem que ele ocupa esse espaço. Por último, o “Compartilhamento de

recursos” está ligado aos conteúdos de qualquer natureza publicados nas redes sociais

(RECUERO, 2012, p. 605-607).

A partir da autorrepresentação, depreende-se que o Instagram possibilita o

desenvolvimento desses valores que estimulam o mercado promotor dos desejos pela

experiência do usuário, no caso, os seguidores de determinada personalidade que possua as

características acima, considerando tanto a visão de Lipovetsky e Serroy (2015, p. 31) sobre

“o consumo com componente estético adquiriu uma relevância tal que constitui um vetor

importante para a afirmação identitária dos indivíduos”, quanto ao fenômeno da

Plataformização.

Poell, Nieborg e Van Dijck (2020, p. 5) o compreendem “como a penetração de

infraestruturas, processos econômicos e estruturas governamentais de plataformas em

diferentes setores econômicos e esferas da vida” que movimenta essa abertura de

possibilidades econômicas inter-relacionadas com as noções de capitalismo artista: “[...] é

importante observar que esse processo de dataficação é conduzido simultaneamente por

complementadores, que, de forma ativa, transformam os dados das plataformas em produtos e

serviços usados nas rotinas e práticas cotidianas [...]” (Ibid., p. 6).

3.2 Valores de influência e de subjetividade: implicações no consumo digital

Em “Comportamentos de consumo na contemporaneidade”, Bragaglia (2010) mostra

que existe uma tendência do consumo contemporâneo ser pautado pelo “prazer emocional”.

Para a autora, “isso significa que a compra foi motivada não somente pelos benefícios

funcionais ligados a atributos técnicos da mercadoria, mas, sobretudo, pela vontade do

consumidor vivenciar uma “emoção” por meio dela” (ibid., p. 109). Vemos que essa

perspectiva liga-se a determinadas ocorrências mostradas acima, porém abre caminhos para a
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explicação de outras, dentre elas está a arquitetura do processo de consumo que provém do

Instagram.

A base dessa construção encontra-se na linguagem. O conteúdo comercial atrelado às

fotos e vídeos no Instagram é mais sutil se comparado à veiculação em meios tradicionais,

como o rádio ou a televisão, conforme aponta Silvestre (2018, p. 2): “a publicidade, então, é

transmitida como um conselho de um amigo e muitas vezes de forma não explícita, se

incorporando às narrativas diárias, quase que despretensiosamente”.

Constatado isso, como o público lida com a propaganda que vem do ambiente digital

pelos influencers? Identificamos que existe um consenso de perspectivas sobre o fato dos

seguidores desenvolverem um sentimento de proximidade com os seus influenciadores,

ocorrência facilitada pelas próprias dinâmicas da rede. Na primeira, os influenciadores

[...] têm a característica de formar opiniões nas redes sociais e, geralmente,
agregam um público com características semelhantes. Esse destaque foi adquirido
por serem mais próximos do público, diferentemente das celebridades tradicionais,
pois buscam compartilhar dicas de consumo, divulgando suas experiências, sejam
elas positivas ou negativas. Com esses aspectos, o público passa, então, a se
identificar mais com essa comunicação que inclui entretenimento e interesses
mercadológicos (BRANCO, JÚNIOR e ALMEIDA, 2019,  p. 324).

Fazendo semelhante comparação, Silva (2020) entende que essa aproximação se dá

porque, diferente das “celebridades tradicionais” presentes na televisão, rádio ou revista, por

exemplo, os influenciadores digitais ocupam o mesmo espaço que o seu público, no contexto

desse trabalho, o Instagram. No entanto, analisa que

“Tal atributo é explorado como estratégia de marketing e comunicação,
resultando num processo que une posicionamento de produtos e marcas, a
evidenciação das necessidades dos mesmos, estímulo ao desejo e,
consequentemente, influencia no processo de consumo” (SILVA, 2020,  p. 20).

Podemos atribuir, assim, que o emprego da suavidade nesse “novo formato”

publicitário está diretamente ligado às questões de performance, ou seja, pelo “[...] ato

efetuado por alguém performático e que coloca seu próprio corpo em exibição - em suas

complexas relações com duas entidades onipresentes na atualidade: a mídia e o mercado”

(SIBILIA, 2015,  p. 360).

Tomando a adoção de um discurso mercadológico mais leve como referência,

compreende-se que o mercado publicitário converte as ações performáticas dos

influenciadores em consumo, criando no ambiente digital, especificamente no Instagram, o

que a autora denomina como “narrativa midiática”.
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“[...] esse exibicionismo, nos tempos que correm, tem deixado de ser uma
extravagância de uns poucos ou um episódio isolado em que alguns poderiam
incorrer de vez em quando, para se tornar uma estratégia habitual na vida de
qualquer um [...] isso ocorre porque costumamos sublinhar nossos gestos e ações
“para aqueles que assistem” [...] como se estivéssemos, o tempo todo, fazendo
performances (Ibid., p. 355 - 356).

Dessa forma, interpretamos que a “narrativa midiática” é materializada pelos

caminhos que a rede social oferece para a formação da autorrepresentação dos usuários

presentes no Instagram. Por mais que os influenciadores adquiram mais visibilidade, essa

possibilidade se estende também a qualquer um.

Metodologia

O caminho adotado para o cumprimento do principal objetivo deste artigo foi

realizado em etapas, sendo a primeira a busca pelos autores que explicam os conceitos

centrais do trabalho, principalmente sobre questões relacionadas à experiência e capitalismo

estético exploradas por Gilles Lipovetsky e Jean Serroy na obra “A estetização do mundo.

Viver na era do capitalismo estético” e também “O self e suas autorrepresentações nas redes

sociais digitais: um estudo de perfis profissionais a partir da semiótica” de Rebeka Figueiredo

da Guarda. Além disso, matérias jornalísticas disponibilizadas em portais como Forbes e Uol

Universia serviram como referência para contar a trajetória da referida influenciadora até a

sua consolidação no ramo de cosméticos.

Enquanto o levantamento bibliográfico ocorria, observou-se a necessidade de

contextualizar o tema central do artigo. Assim, sondamos dados concretos, tanto com buscas

na internet, quanto com a procura de entidades oficiais como a Sociedade Brasileira de

Cirurgia Plástica que disponibilizou o último censo datado de 2018 e nos apresentando o

seguinte panorama: pouco mais da metade dos procedimentos são feitos na região sudeste do

país (51,1%) e quem mais procura por eles são pacientes entre 36 a 50 anos, representando

36,6% do público interessado.5

Visando complementar esse cenário, foi procurada também a Sociedade Brasileira de

Dermatologia que não retornou os contatos, bem como a própria marca Sallve que informou

5 SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Censo 2018. Análise comparativa das pesquisas
2014, 2016 e 2018. 2018. Disponível em:
http://www2.cirurgiaplastica.org.br/wp-content/uploads/2019/08/Apresentac%CC%A7a%CC%83o-Censo-2018
_V3.pdf. Acesso em: 5 jan. 2022.
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sobre a impossibilidade de fornecer os dados devido ao baixo número de funcionários da

empresa. Contudo, durante a pesquisa foi descoberto, a partir de matérias jornalísticas, que o

faturamento da marca foi quatro vezes maior em 2020 (em comparação a 2019), ano em que a

pandemia começou (FLORES, 2021). Os números brutos, no entanto, não foram mostrados.

Paralelamente, a viabilidade de compreender e entender a questão central do artigo foi

possível, primeiramente, a partir da contagem e observação das publicações feitas no período

do estudo e aplicação de uma entrevista focalizada, Focus Group, e por fim a análise de todo

o material coletado. Diante do contexto deste trabalho, a referida metodologia pode auxiliar

em questões ligadas ao comportamento humano no que diz respeito a área do marketing e a

aquisição de bens mercadológicos, como aponta Gondim (2002, p. 160).

4.1 Focus Group: aspectos gerais

O Focus Group é entendido “[...] como uma técnica de pesquisa que coleta dados por

meio das interações grupais ao se discutir um tópico especial sugerido pelo pesquisador”

(MORGAN, 1997 apud GONDIM, 2002, p. 151)6. Essa forma de captação de informações,

que hoje usada também como método de investigação científica, tem as suas raízes na área do

marketing, mas foi legitimada na academia por meio do sociólogo Robert King Merton que,

com mais dois autores, publicou, em 1956, o primeiro livro sobre o tema: The Focused

Interview (SCHRÖEDER; KLERIN, 2009, p. 334).

Convém salientar que a interação constitui o elemento central do Focus Group,

permitindo coletar informações relevantes para a construção do saber científico pelo

pesquisador (GALEGO; GOMES, 2005, p. 176) e “[...] captar o entendimento dos

participantes sobre o tópico de interesse da pesquisa” (SCHRÖEDER; KLERIN, 2009, p.

333) que, no caso deste trabalho, se dá por um pequeno grupo de seguidores da influenciadora

Julia Petit para descobrir se o Instagram pode ser considerado como um espelho que induz

determinados comportamentos diretamente ligados ao consumo e, destarte,

“[...] explicar como as pessoas consideram uma experiência, uma ideia ou um
evento, uma vez que a discussão durante as reuniões é efetiva em fornecer
informações sobre o que as pessoas pensam ou sentem ou, mesmo, sobre a forma

6 Morgan, David L. Focus group as qualitative research. Qualitative Research Methods Series. 16. London:
Sage Publications, 1997.
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como agem com relação ao assunto (MORGAN, 1988 apud SCHRÖEDER;
KLERIN, 2009, p. 334).7

No entanto, foi imprescindível que a aplicação dessa metodologia seguisse algumas

instruções, conforme orientado na literatura usada para fundamentá-la. Sobre esse tópico,

aprofundamos determinadas questões implicadas por autores que já foram referenciados

acima: Sônia Maria Guedes Gondim, que traz uma revisão bibliográfica dos aspectos

fundamentais da metodologia e sua aplicabilidade no campo das Ciências Sociais e,

principalmente, de Christine da Silva Schröeder e Luis Roque Klering (2009), que exploram e

validam o seu emprego no ambiente virtual, meio escolhido para o desenvolvimento das

entrevistas para este trabalho. Essa oportunidade, na visão dos autores, se viabiliza pelas

características intrínsecas ao ciberespaço, que permitem a interação entre os sujeitos que nele

estão inseridos.

O primeiro aspecto a ser destacado é sobre a presença do moderador na condução das

entrevistas. Nessa circunstância, a própria aluna esteve encarregada de mediar e facilitar todo

o processo, compreendendo que ela tem como atribuição “[...] cobrir a máxima variedades de

tópicos relevantes sobre o assunto e promover uma discussão produtiva [...]” (MORGAN,

1997 apud GONDIM, 2002, p. 154). A responsabilidade de planejamento também lhe coube.

O primeiro passo foi da escolha das participantes: 5 mulheres seguidoras da referida

influencer. O grupo respeita o número adequado orientado pela literatura. Tanto Gondim

(2002, p. 154) e Schröeder e Klering (2009, p. 333) sugerem que os entrevistados não passem

de dez.

4.2 O processo

Antes de iniciar o encontro virtual, foi elaborado um roteiro com todas as diretrizes do

Focus Group. A sessão foi realizada via Google Meet com as seguidoras de Julia Petit. Nos

primeiros momentos, apresentamos os objetivos gerais do trabalho e os dados referentes ao

salto que o consumo de cosméticos deu no primeiro ano de pandemia da Covid-19.

Terminada essa apresentação, foram expostas algumas orientações a respeito da

participação. Antes de iniciar a rodada de perguntas, foi aberto um espaço para que as

mulheres pudessem se apresentar e contar os motivos de preferirem o Instagram a outras redes

sociais. C.L tem 42 anos e trabalha com serviço de atendimento ao cliente. Conforme

7 MORGAN, David L. Focus groups as qualitative research. Newbury Park, California: Sage Publications,
1988.
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relatado, ela usa a rede social para distração e entretenimento: “ele lembra muito aquela

época do Fotolog [...] no Instagram tem aquela coisa de um mundo perfeito [...]”.

I.F, 25 anos, é radialista, tem apreço por maquiagem, livros e teatro. Durante a sessão

em grupo, a profissional da comunicação avalia que o Instagram lhe oferece grandes

possibilidades, especialmente no que se refere a busca dos conteúdos ou até mesmo objetos

considerados atrativos por ela: “[...] eu vejo que o Instagram me traz essa possibilidade e são

vários interesses juntos que formam a minha rede [...]”.

A designer gráfica de 25 anos, F.C, usa o Instagram para se aproximar de amigos ou

até mesmo de pessoas distantes (influenciadores digitais); atualizar-se profissionalmente e

também para a compra de produtos. “Geralmente eu procuro uma página e aí se não tem no

Instagram eu já paro e penso “tá ultrapassada, né?” Às vezes a página só tem Facebook…”

Seguidora de Petit e consumidora dos produtos da Sallve, M.G, 26, estudante de

publicidade e propaganda, costuma utilizar a rede social para compra e também como

instrumento de trabalho. “Quando eu quero pesquisar uma marca eu vou direto no Instagram

dela e como na minha profissão eu preciso muito de inspiração de fotos de produtos de

imagens uso muito o Instagram para isso”.

N.C é uma médica de 26 anos que aprecia a marca Sallve e costuma fazer compras

pela internet, buscando inicialmente as principais informações sobre o que pretende consumir

por meio da rede social estudada neste trabalho.“Quando eu quero comprar alguma coisa eu

dou uma procurada no Google e eu sei que daqui a 30 minutos vai aparecer no meu

Instagram e eu gosto disso.”

Realizada a sessão com a participação ativa das convidadas, o próximo passo foi de

transcrever o material adquirido. Com ele foi possível identificar os pontos em comum entre

elas e apresentá-los no capítulo seguinte em conjunto com as análises feitas. A condução de

toda essa etapa foi orientada por Schröeder e Klering (2009, p. 338).

4. Resultados e análise

5.1 O perfil de Petit

Entre março e dezembro de 2020 foram contabilizadas 20 postagens no feed do

Instagram de Julia Petit, sendo dez fotos e dez vídeos. Nas publicações durante o período

analisado, observou-se que o rosto dela esteve presente em pouco mais da metade delas. Em
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índices percentuais, a figura dela ocupou 60% das postagens na plataforma, como consta na

Figura 1.
Figura 1 - Feed do Instagram da influenciadora de março a dezembro de 2020.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Outro ponto que merece ser destacado é o caráter de cada foto e vídeo contido no feed

analisado. Apenas em três publicações Petit aparece sem qualquer intenção publicitária da

marca e os aspectos comuns entre elas é que ambas aparentam ser uma selfie em momentos

corriqueiros, como a hora do descanso e a preparação de um drink para celebrar o ano novo.

Assim, em seu perfil houve, majoritariamente, postagens voltadas para o anúncio de

lançamento de produtos da marca Sallve. Toma-se como primeiro exemplo o Hidratante

Firmador. À nova mercadoria, Julia dedicou três categorias de publicação: uma de

apresentação, representada por uma foto em que ela mesma tem em mãos; um vídeo onde há

pessoas de diversas características físicas utilizando-a em suas próprias casas, o que tornou-se

comum com a chegada da pandemia, como apresentado na Figura 2.

Por último, na Figura 3, há outro vídeo da própria Julia fazendo um tutorial de

maquiagem, iniciado com a descrição geral da novidade da marca e descrevendo a

composição química dela. Verifica-se que nessa situação a influenciadora usou o tutorial para

falar sobre o hidratante.
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Figura 2 - Duas primeiras divulgações do Hidratante Firmador.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Figura 3 - Tutorial de maquiagem.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Semelhante ocorrência foi identificada no anúncio do Bálsamo Demaquilante.

Utilizando vídeos, Julia apareceu na primeira publicação segurando o produto maquiada,

utilizando cores fortes e vibrantes. Durante os frames pode-se enxergar o processo de

remoção das sombras e do batom vermelho, observado na Figura 4. Já na figura 5, a

influenciadora é mostrada passando uma maquiagem intensa, dando a impressão de algo

difícil de ser retirado.

No dia seguinte, ela publica um material institucional da marca Sallve com

personalidades digitais usando maquiagens de cores enérgicas e retirando-as com o novo

produto. Na mesma data, Julia Petit apareceu removendo a maquiagem passada na segunda

publicação do anúncio, como ilustrado abaixo. Para finalizar, a publicitária tirou as principais

dúvidas da comunidade e seguidores sobre o Bálsamo, ilustrado na Figura 6.
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Figura 4- Vídeo de lançamento do produto.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Figura 5 - Tutorial de maquiagem.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Figura 6 - Sequência de publicações - material institucional, vídeo de experimentação e esclarecimento
de dúvidas - da direita para a esquerda.

Ela também dedicou-se à divulgação do Tônico Renovador. Como no primeiro

exemplo, Julia, por foto, apresentou o produto e posteriormente publicou dois vídeos

semelhantes em que ela aplica sobre o próprio rosto e, por último, respondeu as principais

dúvidas das seguidoras sobre a mercadoria, como apresentado na Figura 7. O frame desse

vídeo pode ser visto na Figura 8.
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Figura 7 - Publicações de divulgação do Tônico Renovador.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

Figura 8 - Vídeo de esclarecimento sobre o Tônico Renovador.

Fonte: Arquivo pessoal - Instagram

O seu esforço concentrou-se em fazer mais de uma publicação de lançamento dos três

produtos mostrados acima. Houve também a apresentação de mais duas mercadorias:

Hidratante Labial e Serum Antiacne. Para a divulgação, foi dedicada apenas uma postagem

para cada. Ademais, no decurso dos nove meses de observação mostrou-se a volta de um

produto, Esfoliante enzimático, e a possibilidade dos seguidores adquirirem kits com os

cosméticos já existentes.

Com a descrição do feed da empresária no decorrer dos meses delimitados,

observou-se que o propósito de Julia foi de usar a própria singularidade, já consolidada no

universo da beleza para divulgação dos novos produtos da Sallve e todo esse processo foi

realizado de uma maneira performática, como vimos pelo olhar de Paula Sibilia (2015),

especialmente quando a Julia aplica o produto em si mesma, a partir dos gestos, efeitos e dos

elementos estéticos contidos nas publicações.

5.2 O que as seguidoras têm em comum?

As participantes preferem o Instagram a outras redes sociais, sendo ele a plataforma

mais utilizada pelas entrevistadas. A presença digital por parte das seguidoras de Julia Petit se

deve ao fato do Instagram permitir que todas busquem nele a sua rede de interesse, mantendo

os vínculos de amizade com pessoas distantes e próximas, pesquisando referências
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profissionais pela abertura à questão do estético que a rede proporciona e, por fim,

considerando pontos que irão interferir diretamente no consumo de mercadorias, intensificado

com a chegada da pandemia da Covid-19, visto que a rede social permite ter tudo ao alcance

das mãos, seja as características de determinado produto pela publicação de fotos ou vídeos,

bem como a experiência do consumidor com a possibilidade de apresentá-la a partir dos

recursos disponibilizados pela rede social (comentários ou mensagens inbox).

“[...] Eu gosto de ver os stories e ver quem comprou e isso me ajuda muito, assim, ou

ver quem usa, uma menina usando, se é uma maquiagem…” (N.C).

“Surge também o poder de decisão de compra, porque se o cara reclama, vê o

histórico, acaba sendo uma decisão de compra para você. Se o influencer compra o produto e

diz“eu não indico esse produto” acaba tendo uma decisão do consumidor no final” (C.L).

“É difícil eu comprar ali pela lojinha, através do MarketPlace do Instagram, mas
sempre a partir do Instagram” (F.C).

Apresentado esse panorama, é possível notar a inserção permanente do Instagram no

cotidiano do grupo entrevistado que utiliza a rede social com diferentes propósitos, porém

com a maior intenção em consumir informações e produtos. Ficou claro que a sua utilização

para esse fim passou a ser cada vez mais necessária, sobretudo, por meio do reforço da

propaganda direcionada e do convite para saber mais a respeito de determinada mercadoria.

Os relatos ilustram que o Instagram reconfigura as formas de consumo, encaixando-se

em um dos principais atributos da Plataformização. Segundo Poell, Nieborg e Van Dijck

(2020, p. 3) a plataforma permite que os usuários coordenem suas ações justamente por se

apresentar de uma maneira participativa e que “[...] , a plataforma leva à (re)organização das

práticas culturais em torno de plataformas, enquanto essas práticas moldam simultaneamente

as dimensões institucionais de uma plataforma” (Ibid., p. 6). Duas dimensões foram

identificadas a partir dos relatos frequentes sobre os anúncios relacionados aos produtos

buscados pela rede social que, de acordo com as entrevistadas, também ajudam na decisão de

consumo.

A primeira, Infraestrutura de Dados, advém da interação entre os usuários. Para os

autores, “[...] esse processo de datificação é conduzido simultaneamente por

complementadores, que, de forma ativa, transformam os dados das plataformas em produtos e

serviços usados nas rotinas e práticas cotidianas” (POELL; NIEBORG; VAN DIJCK 2020, p.

6). Como consequência desse regime, as plataformas conseguem estabelecer relações

mercadológicas mais amplas, pois necessitam das movimentações dos usuários para gerar os

anúncios direcionados e estimular a publicidade com a finalidade de mobilizar o que os
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autores chamam de “economia de aplicativos”, inserida na Infraestrutura de Mercados (Ibid.,

p. 7).

Sobre os aspectos mais específicos do trabalho, a questão da mudança nos hábitos de

compra com a chegada da pandemia foi o ponto de partida para identificar a semelhança nos

discursos. Oitenta por cento das entrevistadas afirmaram que costumam adquirir produtos

indicados por influenciadores digitais, os mais comuns são livros e cosméticos. Falando

especificamente sobre a área da beleza, 60% delas declararam que houve mais gastos

financeiros com produtos voltados à prática de skincare devido ao isolamento social.

“Assim, eu já usava um creminho no rosto, mas do jeito que é hoje de realmente ter

cuidado e pensar nisso foi na pandemia, com certeza” (F.C).

“Hoje eu percebo que consumo mais coisas para a pele, principalmente creme. Na

pandemia tive um processo de altos e baixos e quando eu estava em alto senti a necessidade

de me cuidar melhor” (I.F).

“Eu acho que é porque o skincare é sobre ficar em casa e ficar confortável e a

pandemia também… Acho que tem tudo a ver” (N.C).

A mesma porcentagem de mulheres declarou que se enxerga em Julia Petit por

questões de proximidade e da linguagem que usa para se comunicar com os seus seguidores.

Na maioria das respostas, a aluna identificou que existe uma projeção das participantes em

terem e manterem uma pele saudável sem procedimentos estéticos, assim como a empresária.

Isso faz com que haja um incentivo em consumir os produtos da Sallve, bem como outros que

promovam o cuidado dermatológico.

Entretanto, 40% disse que não se vê nela, fazendo alusão às características físicas das

entrevistadas em comparação com as de Julia. Esse grupo também enfatizou que o fato de não

se observar na figura da empresária faz com que não haja motivo para o consumo dos

produtos ligados a ela.

“[...] Eu acho que o que eu me identifico com ela, me enxergo, é que daqui 10 anos eu

também quero ter uma pele saudável igual a dela natural, sem procedimentos… Esse é um

ponto que eu me identifico.” (F.C).

“Essa parte do procedimento é a parte que eu mais me identifico porque ela é uma

forma real, sabe? Ela às vezes aparece sem maquiagem, você vê que ela não tem

procedimento e você vê que ela cuida e também a Sallve tem preços muito acessíveis [...]

Acho que essa é a parte mais legal, assim, que mais me gera essa conexão com ela “(M.G).
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“Quanto a Julia, eu não me vejo nela [...] as pessoas que eu acompanho nas redes

sociais hoje são pessoas que eu me vejo. A imagem dela não me faz querer consumir o

produto. Eu não me vejo ali.” (I.F).

A imagem da publicitária é notada e destacada por 60% das entrevistadas.

Referindo-se ao seu perfil no Instagram, o grupo considerou que é o fator que mais chama

atenção, seguido da questão estética dele.

“[...]Eu acho esteticamente muito agradável. É muito clean assim de olhar, sabe?

Essa questão dela de ficar sem maquiagem porque é acessível [...] Então é isso, o que eu vejo

no perfil dela é uma coisa esteticamente muito bonita do tipo: eu quero ser assim [...] (N.C).

“Ela faz muita brincadeira com contraste com todas as embalagens, nos fundos e no

perfil dela é a mesma coisa. Ela aposta em cores que chamam muito a atenção e dão um

gatilho na gente e eu acho isso muito legal, então cria uma diversidade e cria uma

aproximação” (M.G).

“Tem muita questão voltada ao autocuidado… É a vida perfeita de uma pessoa da

idade dela…A cor clean, muito brilho e muita água…” (I.F).

Houve também a abordagem sobre a representatividade de Julia Petit com a

concordância de que os traços e características físicas dela se enquadram em um padrão de

beleza ‘hegemônica’ (corpo magro e pele de cor branca) com traços europeus (pelo fato dela

ser ruiva). Durante a entrevista, o grupo classificou o perfil de Julia Petit como clean. Para

ele, as fotos não contêm muitos elementos e as cores são contrastantes, proporcionando

destaque tanto nas imagens em que o rosto de Petit aparece, quanto naquelas destinadas

unicamente ao anúncio dos produtos de skincare, cuja finalidade é hidratar, tonificar, prevenir

a acne e limpar a pele. Isso resulta no “trabalho sobre o corpo”, conceito trazido por Buitoni

(2014, p. 42) e esclarecido anteriormente, dado que a proposta dos cosméticos divulgados

oferece “correções” dermatológicas.

5.3 O consumo pela identidade

Uma das expressões mais ouvidas durante a sessão foi ‘identidade’, principalmente

com a questão de manter relações, mesmo que distantes, com os influenciadores digitais,

independentemente de ser a própria Julia Petit. Neiva (2013, p. 281) interpreta a identidade

como o “conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa

e graças às quais é possível individualizá-la”. A partir disso, entende-se que na circunstância
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do espelhamento o sujeito pode enxergar as próprias individualidades em pessoas ou produtos

e nos discursos atrelados a eles.

Percebe-se que os conceitos de identidade e self, discutido por Guarda (2020)

anteriormente, estão inter-relacionados. Na seção de análise do perfil de Julia Petit, em

conjunto com os relatos, foi possível observar que os elementos particulares da influenciadora

de nome consolidado no mundo da moda e beleza é o fato dela ter uma pele considerada

“perfeita” para a sua idade, aparecer na maioria das fotos e vídeos sem maquiagem, ser

acessível ao seu público e o fato de ensinar algo, seja a aplicação da pintura facial ou dos

novos produtos da marca. Isso faz com que as seguidoras se sintam próximas a ela.

Tomando como referência o que a autora entende como perfil, as publicações de

março a dezembro tinham a finalidade de anunciar o lançamento dos novos produtos da

marca, portanto, a intenção da página pessoal da influenciadora no período analisado foi

estritamente comercial. Há, todavia, outro fator que auxilia e facilita todo esse processo: a

estética. Nesse ponto inicia-se a discussão sobre uma das características do capitalismo artista,

conceito trazido por Lipovetsky e Serroy (2015).

Por se tratar de uma rede social exclusiva de imagens, o Instagram abre espaço para

presença constante do que os autores chamam de “artealização” do usual. Pelos relatos

observa-se que quando o objetivo é adquirir determinado produto, as entrevistadas priorizam a

imagem pelo fato de abrir portas para o contato com experiências de outros usuários que são

expostas graças às possibilidades que a rede social oferece (mensagens, comentários, textos

na legenda ou vídeos).

A partir do conteúdo imagético publicado (acompanhado ou não de texto), nota-se que

o usuário busca ou encontra elementos com os quais se identifica, projeta para si as

experiências contidas no que é exposto e

[...] a partir das identificações e também das diferenças, o seguidor, que é o
consumidor, pode alcançar o prazer através da auto-ilusão, estimulando desejos
despertados pela vida que o outro leva, servindo como inspiração para suas
aspirações ou simplesmente pelo anseio de ser daquela maneira e de desfrutar das
mesmas experiências (SILVESTRE, 2017, p. 13).

Logo, é pela “artealização” do usual que se obtém a referência para a decisão do

consumo, impulsionado pela identificação e aproximação do usuário, pois conforme a

perspectiva de Recuero (2012, p. 606), “o perfil não apenas divulga informações, mas as

relaciona a uma identidade comum”.

24



Igualmente, esse processo se aplica ao consumo de informações ligadas aos discursos

dos influenciadores digitais, grupo de pessoas que ocupam um lugar de destaque nas redes

sociais, especialmente no Instagram, e que também estão associados diretamente às intenções

mercadológicas. O fator que leva o usuário a “seguir” certa personalidade, além da identidade,

associa-se aos valores de influência que ela construiu no ambiente digital.

Assim como ter contato com uma linguagem publicitária mais sutil, como explicado

em seções anteriores, encontrar pontos em comum com o influenciador também gera um

sentimento de proximidade e faz com que muitos dos discursos dele se transformem em

hábitos ou comportamentos aplicados no cotidiano. A imagem do influencer carrega os

valores de influência indicados por Recuero (2012, p. 600; 611) que servem de base para a

edificação do capital social na rede e, consequentemente, para a decisão de consumo de

produtos e informações, pois está correlacionada à identidade encontrada.

5. Conclusão

Sob a perspectiva dos conceitos de capitalismo artista de Lipovetsky e Serroy (2015) e

Capital Social de Pierre Bourdieu, atualizado por Raquel Recuero (2012), pretendíamos

esclarecer a seguinte questão: há uma tendência de espelhamento no Instagram quando o

assunto é consumo e comportamento?

Consideramos diversos cenários: os índices que apontam a preferência do internauta

brasileiro em usar a rede social para acompanhar a vida de influenciadores digitais, o

consumo de determinado produto indicado por eles e o aumento nas vendas de cosméticos

voltados ao cuidado facial durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Entretanto,

coube analisar o perfil de Julia Petit entre os meses de março a dezembro de 2020 e conversar

com um grupo de seguidoras da influenciadora para respondermos esse questionamento.

Viu-se que as publicações realizadas durante o período de análise voltaram-se ao

anúncio e lançamento de produtos. Essa ocorrência vai ao encontro do crescimento do

mercado de cosméticos, principalmente dos produtos voltados aos cuidados com o rosto,

durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, que modificou certos hábitos de grande

parte dos indivíduos, inclusive de consumo.

Ao conversar com o grupo de seguidoras de Julia Petit identificamos que há

preferência em utilizar o Instagram a outras redes sociais, levando-as a reconhecer a

existência do desejo de reproduzir determinadas atitudes e assemelhar-se, de alguma forma, a

um influenciador digital. No cenário deste trabalho, que utiliza como sujeito de pesquisa uma
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influenciadora do ramo de beleza, a chegada do coronavírus e as restrições de circulação

resultaram em maiores investimentos financeiros, com a compra de cosméticos, e de tempo

com a prática de skincare. Logo, constata-se que há uma tendência de espelhamento no

Instagram pelos usuários da plataforma, especialmente por aqueles que seguem esse grupo de

pessoas.

Esse fenômeno provém da identidade somada aos valores de influência cultivados na

rede social, que se transformam em confiança e proximidade. Os relatos evidenciaram que o

Instagram não se limita, unicamente, a uma forma de manter relacionamento com outras

pessoas. Agora, ele é considerado uma referência determinante para o consumo de produtos e

informações. Essa nova atribuição da rede social foi embasada pela Plataformização.

As práticas de consumo norteadas pelo Instagram tornam-se mais fáceis pela categoria

de linguagem valorizada pela plataforma. A imagem já funciona como “gatilho” para o

consumo, mas a forma como ela é exposta na rede social é relevante para cativar o público

efetivamente: a linguagem publicitária é estetizada e apresentada de uma forma bonita e leve.

Por isso, a discussão sobre capitalismo artista foi fundamental para compreender que a

“artealização” do usual é responsável pelo processo de projeção e de criação de referências

que o usuário passa ao buscar ou encontrar as próprias particularidades e, então, desejar

assemelhar-se às personalidades usadas como inspiração para compra de produtos ou para a

prática de ações cotidianas.
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista focalizada

Moderador (a) : Isabela Cristófaro

Tempo estimado: 60 a 90 minutos

● Apresentação

Sou a Isabela Cristófaro da Silva, jornalista, e estou concluindo a minha
especialização em Mídia, Informação e Cultura pelo Celacc USP, motivo pelo qual reúno
vocês aqui. O principal objetivo dessa discussão é investigar se o Instagram, com base nas
publicações da Julia Petit entre março e dezembro de 2020, primeiros meses de pandemia,
pode ser considerado um espelho que influencia nas questões de consumo. Apenas uma breve
contextualização: em 2020 foi registrado um aumento de 30% nas vendas de produtos
voltados para o cuidado com a pele do rosto em relação a 2019. A Sallve teve um faturamento
4 vezes maior em 2020 se comparado ao ano anterior. De março a dezembro, Julia Petit teve
20 publicações em seu feed do Instagram, entre fotos e vídeos. Em 60% delas aparece o seu
rosto, bem como ela se preocupa em divulgar o lançamento de novos produtos.

● Regras

1. É importante todos participarem e expressarem a suas opiniões;
2. A identidade de vocês será preservada;
3. Podem usar o recurso de “levantar a mão” para falar - manter organizado;
4. Apresentação das participantes - nome, idade e profissão.

● Questões

1. Vocês preferem o Instagram a outras redes sociais? Por quê?

2. Vocês têm o hábito de comprar produtos indicados por algum influenciador digital?

3. O que vocês mais compram?

4. Nessa pandemia, vocês gastaram mais em cosméticos?

5. De alguma forma, se preocuparam em cuidar da área do rosto durante o período de
isolamento?

6. Vocês se enxergam na Julia Petit? Por quê?
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7. Vocês acham que o perfil dela, bem como os produtos do portfólio da Sallve, conversa
com a população brasileira?

8. Como vocês enxergam o perfil dela no Instagram?

9. Dessa forma, consideram o Instagram realmente como um espelho que contribui para
o consumo visando a necessidade de viver uma experiência?
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