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RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi analisar como as trocas nos aplicativos de relacionamento 

colaboram à objetificação dos consumidores de forma a entender como o valor pode ser 

cocriado entre os atores envolvidos neste serviço. A investigação netnográfica, foi 

desenvolvida no Tinder que atualmente é um dos aplicativos de relacionamento mais 

populares no Brasil e no mundo. Os dados foram coletados por meio de 19 entrevistas 

com consumidores do Tinder, realizadas de maio de 2015 a novembro de 2016 além do 

registro em forma de diário com as principais experiências que vivi no aplicativo no 

período de outubro de 2014 a dezembro de 2016. Os resultados da pesquisa mostram 

que a cocriação de valor tem maior participação dos usuários que da instituição e o 

valor do aplicativo é atribuído fenomenologicamente pelas experiências nas trocas. Os 

aplicativos de relacionamento, de modo geral, permitem relações entre usuários 

análogas a relações de consumo e no Tinder, há a sensação de que a próxima opção 

pode ser mais interessante favorecendo o acúmulo de matches e o descarte daqueles que 

não atenderem às expectativas, como produto que se devolve por defeito. A pesquisa 

atende às perspectivas sociais, especificamente sobre a dinâmica dos relacionamentos 

por conexões; e gerenciais à medida que discute possibilidades de melhoria no 

aplicativo. Conclui-se que para garantir a cocriação de valor à luz da Lógica Dominante 

do Serviço, é necessário o controle institucional sobre as trocas que evitem desvios na 

utilização do Tinder. Por outro lado há que se considerar que a dinâmica que favorece a 

objetificação é a que mantém a popularidade do aplicativo e qualquer limitação de uso 

ao usuário, poderia fazer com que o Tinder perdesse benefícios estratégicos. Nesse caso, 

deve-se considerar que a autonomia do ciberespaço, em si, requer flexibilidade 

institucional em regulações ou mesmo ausência destas. Assim, enquanto alguns usuários 

têm uma percepção negativa do Tinder, outros veem oportunidades de fuga da rotina 

social com diversas possibilidades de troca, e são essas trocas, não controladas, que 

mantém os usuários ativos no aplicativo e garantem a sobrevivência dele.  

Palavras-chave: Lógica Dominante do Serviço; Objetificação; Aplicativos de 
relacionamento; Tinder. 
  



 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this research was to analyze how the exchanges in the relationship 
applications collaborate to the objectification of the consumers in order to understand 
how the value can be co-created among the actors involved in this service. The 
netnographic research was developed in Tinder which is currently one of the most 
popular relationship applications in Brazil and worldwide. The data were collected 
through 19 interviews with Tinder consumers, carried out from May 2015 to November 
2016, as well as the diary record with the main experiences that I lived in the 
application from October 2014 to December 2016. The Research results show that value 
co-creation has greater participation of users than the institution and the value of the 
application is attributed phenomenologically by the experiences in the exchanges. 
Relationship applications, in general, allow relationships between users analogous to 
consumer relationships and in Tinder, there is a sense that the next option may be more 
interesting favoring the accumulation of matches and the discarding of those that do not 
meet expectations, such as product that is returned by default. Research responds to 
social perspectives, specifically on the dynamics of relationships through connections; 
and managerial skills as you discuss possibilities for improvement in the application. It 
is concluded that in order to guarantee the value creation in the light of the Service-
Dominant Logic, institutional control over the exchanges is necessary to avoid 
deviations in the use of Tinder. On the other hand, it must be considered that the 
dynamics that favor objectification is that which maintains the popularity of the 
application and any limitation of use, could cause Tinder to lose strategic benefits. In 
this case, it must be considered that the autonomy of cyberspace, in itself, requires 
institutional flexibility in regulations or even absence of them. So while some users 
have a negative perception of Tinder, others see opportunities to escape from the social 
routine with a lot of switching possibilities, and it is these uncontrolled exchanges that 
keep users active in the application and ensure their survival. 
 
Keywords: Service-Dominant Logic; Objectification; Relationship applications; Tinder. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com a compreensão de que o marketing se adapta ao contexto, destaca-se a 

necessidade de estudar o marketing como um campo capaz de acompanhar o 

desenvolvimento da sociedade. Logo, à medida que a sociedade vai se tornando cada 

vez mais complexa o marketing acompanha essa tendência e se volta a explorar 

problemáticas que abordam o consumo para além das trocas econômicas. Tais trocas 

influenciam o equilíbrio do sistema como um todo permitindo que o marketing vá além 

de uma disciplina (LAYTON, 2007).  

A presente pesquisa segue a proposta que amplia as trocas exploradas no campo 

marketing uma vez que inclina o interesse em compreender trocas subjetivas e o 

processo de cocriação de valor que a priori não demandam trocas econômicas. Nesse 

contexto, a possibilidade de um valor também não econômico é estudado aqui pela 

Lógica Dominante do Serviço (VARGO; LUSCH, 2016).  

É sabido que a temática do consumo pode ser compreendida sob diversos 

enfoques e em todos estes enfoques há que se considerar a existência de trocas. Assim, a 

troca é o cerne do marketing (KOTLER; LEVY, 1969) e dessa forma, há que se 

considerar que o escopo desta disciplina deve alcançar todas as trocas capazes de 

remodelar a sociedade em aspectos objetivos, e principalmente subjetivos. Essa 

proposta acompanha o que já existe consolidado na literatura acerca de compreender um 

valor simbólico e individual do consumo ligado à emoção que também envolve o uso do 

corpo (BOURDIEU, 1989; HOLBROOK, 1999; MEAMBER; VENKATESH, 1999; 

WAGNER, 1999; MILLER, 2003; CAMPBELL, 2006; TONINI; SAUERBRONN, 

2013).  

O elo entre consumo e sociedade aproxima a reflexão acerca das subjetividades 

no marketing nas quais as trocas inerentes ao consumo são compostas de experiências. 

Desse modo a proposta daquilo que se oferta pela empresa será experimentada pelo 

consumidor de modo que a percepção dele estabelecerá um valor que pode inclusive, 

preceder a utilização do bem. Tal valor está voltado às expectativas e motivações acerca 

do consumo (VOIMA et al., 2010; GRÖNROOS; VOIMA, 2012).  

A possibilidade de criação de um valor antes do consumo está ligada à 

expectativa do consumo mediante a proposta da empresa. Assim, o consumidor deixa a 

posição de comprador e usuário do bem, para se tornar um cocriador do valor deste bem 
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(VARGO; LUSCH, 2004). Cocriação de valor é antes de tudo visualizar empresa e 

consumidor em paridade na criação do valor onde experiências subjetivas e 

fenomenológicas, vão implicar diretamente no valor objetivo do bem.  

A lógica envolvida na subjetividade daquilo que se propõe e o que se obtém, é 

entendida como Lógica Dominante do Serviço (LDS) proposta por Vargo e Lusch em 

2004 e pautada em argumentos utilizados desde a década de 1950 de que o consumidor 

não consome apenas o bem, mas a experiência envolvida em obter este bem (ABBOT, 

1955). As publicações iniciais dos próprios autores da LDS não consideram tal proposta 

uma nova teoria e sim uma reorientação filosófica para o marketing, ou o que eles 

chamam de pré-teoria (VARGO; LUSCH, 2004; LUSCH; VARGO; O’BRIEN, 2007). 

Em 2016, Vargo e Lusch retomam a discussão referindo-se à LDS como potencialmente 

teórica a partir do entendimento de uma horizontalidade e assim equidade entre os 

atores envolvidos nos processos de troca (VARGO; LUSCH, 2016).  

A delimitação de Vargo e Lusch de uma reorientação filosófica permite uma 

abordagem diferente do mainstream que apregoa ao marketing uma essência 

econômica. A proposta ratificada em 2016 que torna empresa e consumidor, atores em 

processo de cocriação de valor expande a LDS também à discussão dos impactos sociais 

dessas trocas mediante as relações sociais no contexto de uma sociedade de consumo 

(CAMPBELL, 2001). 

Assim, a realização desta pesquisa deu-se no sentido de compreender como o 

consumo colabora à objetificação do próprio consumidor, uma vez que a própria 

sociedade de consumo é marcada pela ideia de permanente insatisfação destes 

consumidores (CAMPBELL, 2001). Especificamente aqui, tratarei do consumo em um 

meio virtual que oferece aos consumidores a possibilidade de relacionamentos.  

Após um estudo de delimitação de lócus, selecionei um aplicativo virtual (app) 

de grande popularidade no que diz respeito à proposta de encontros, o Tinder. As 

características do Tinder serão detalhadas no subitem dos procedimentos 

metodológicos. Ainda assim, para facilitar o entendimento, adianto que o Tinder é um 

aplicativo virtual, desenvolvido em 2012 com a proposta de favorecer namoro ou 

encontros casuais. O Tinder está inserido nas aplicações do Facebook, sendo condição 

necessária para ingressar no aplicativo o vínculo a uma conta ativa no Facebook.  

As possibilidades de interação são feitas mediante proximidade geográfica e os 

usuários podem selecionar os critérios de escolha por gênero, idade e localização. Os 

consumidores do aplicativo (usuários) publicizam-se para atrair outros consumidores 
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com interesses afins. Essa publicidade obedece ao que Covaleski (2012) vai enquadrar 

como híbrida uma vez que o Tinder oferece entretimento, mas necessita interação dos 

usuários. Estes, por sua vez, atuam publicando um discurso persuasivo que convença 

outros usuários a interagir com eles (COVALESKI, 2012). Quando o discurso 

apresentado, seja mediante fotografias ou texto, torna-se mutuamente interessantes entre 

os usuários, diz-se que Deu match! Ou seja, houve combinação de interesses e a partir 

daquele momento, a interação torna-se possível, bem como as trocas provenientes dela. 

A LDS fornece base em suas premissas para inferir que as interações e 

movimentos de atração e repulsão possíveis pelas trocas de experiências e interesses 

entre os consumidores, aqui usuários do app Tinder, colaboram à cocriação do valor. As 

trocas horizontais que envolvem o interesse no que o outro também publica já foram 

identificadas em um sentido de utilidade do outro com o qual se interage (VATTIMO, 

1996; BAUMAN 2001; MILLER, 2003; GUINSBURG; BARBOSA, 2008).  

Assim, propus nesta pesquisa aprofundar a discussão sobre a objetificação do 

sujeito. Essa proposta emerge das premissas da própria LDS onde os recursos podem 

ser operados ou operandos (VARGO; LUSCH, 2016). Neste sentido, a objetificação, 

tornaria o consumidor um recurso utilitário que ora é recurso operado, ora operando no 

app, colaborando à objetificação deste. A designação de laços de Granovetter (1973) 

também foi utilizada, no entanto, mais para fins didáticos que de discussão teórica 

profunda.  

No sentido da discussão acerca dos laços, a dinâmica do Tinder ao favorecer a 

predominância de laços fracos em detrimento de laços fortes. O app, ao substituir 

relacionamentos por conexões, ou mesmo, em sentido menos pessimista, permitir 

conexões como novo tipo de relacionamento, colabora à objetificação do consumidor 

(BAUDRILLARD, 1996). Assim, o consumidor passa a consumir o outro em suas 

trocas, tal qual se consome um objeto em uma relação de transferência de significado 

(MCCRACKEN, 2003).  

Além da contribuição teórica ao campo do marketing, a temática desenvolvida 

nesta pesquisa incita o debate na área da comunicação e sociologia. No que concerne à 

comunicação, destaco a configuração desta nas redes sociovirtuais, uma vez que 

apresenta a realidade das interações em um ambiente que facilita o contato entre atores e 

suas trocas. Quanto à discussão sociológica, considero a necessidade de expandir o 

debate das relações em sociedade em um contexto de liquidez aclamado como pós-

modernidade, que antes de ser negada, merece ser discutida a fim de aproximar a 
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compreensão a uma abordagem onde a objetificação do que seria humano torna os 

atores os instrumentos do consumo.  

Ainda sobre a importância da comunicação no processo de trocas entre os 

membros envolvidos nas relações, no sentido de rede sociovirtual, há o 

compartilhamento de valores e interesses pela a troca de ideias e recursos entre 

participantes autônomos (MARTELETO, 2001). Assim, o produto das relações nas 

redes é contínuo e não somente condiciona os membros, mas é condicionado por eles 

(CASTELLS, 1999; LATOUR, 2005; COSTA, 2008). As redes sociovirtuais reúnem 

atores capazes de organizar ações em nível macro em função de socializações ainda que 

informais de modo que os efeitos das trocas nas redes têm impacto externo 

(MARTELETO, 2001).  

O processo de socialização e trocas permitido pelas redes é possível pela 

instantaneidade do contato. As interações entre os atores nas redes sociovirtuais 

ocorrem por muitas vezes em um mesmo dia e rompe as barreiras temporais e espaciais 

que separam as pessoas. As ferramentas virtuais envolvem as pessoas e uma parte 

importante da vida delas que veem oportunidades significativas de autorrealização, 

aprendizado e autonomia, em um fluxo que remodela a sociedade (CIAMPA, 1995; 

ANDERSON, 2002; CATELLS, 2003; BESERRA, 2012).  

A acessibilidade às trocas afetivas, como propõe o Tinder divide os teóricos 

sobre o assunto. Por um lado alguns veem esta configuração de maneira otimista, onde 

as ferramentas aproximam ainda mais as pessoas e permitem um alcance global das 

ações desenvolvidas localmente (CASTELLS, 1999; LATOUR, 2005; COSTA, 2008). 

Por outro lado, há a visão negativa que alega que a sociedade está configurada em uma 

dinâmica onde os encontros são utilitários e as pessoas têm sido utilizadas e consumidas 

em um ritual tal qual o é um objeto cumprindo fases de uso e descarte quando não 

servem mais ou existe alguma alternativa mais interessante (BAUMAN, 2008). 

É pertinente destacar que até se chegar ao acesso às ferramentas virtuais, o 

consumidor realiza diversas trocas em práticas de consumo no sentido econômico. No 

caso do aplicativo aqui em estudo, primeiramente o consumidor deve adquirir um bem 

que permita esta conexão. A Pesquisa Brasileira de Mídia revela que o uso das redes 

sociais vem influenciando o uso de smartphones como forma de acesso à internet, uma 

vez que 92% estão conectados por meio de redes sociais (SECOM, 2015).  

Logo, adquirir um smartphone constitui uma troca, mas não necessariamente a 

primeira uma vez que esta pode requerer outras anteriores como buscas, cotação de 
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menor preço e barganha por descontos. De posse do instrumento, o consumidor 

demanda uma rede de internet que o permita acessar o aplicativo, e também deve 

realizar o cadastro em contas sejam de e-mails ou outro provedor que possibilitem o 

acesso. No caso do Tinder, será necessária também uma conta ativa no Facebook. 

Após as trocas apresentadas, que demandam diretamente um valor econômico, o 

consumidor inicia seu processo de objetificação mediante a publicidade dele mesmo. 

Segundo Covaleski (2012), a função essencial da publicidade é anunciar. Santana e 

Couto (2012) destacam que quando um indivíduo publiciza ele mesmo, está tornando o 

privado, público. Aqui, ao tratar de publicidade do corpo, aproximo o delineamento a 

uma hibridização na publicidade, que vem em forma de publicização (COVALESKI, 

2012). Neste sentido, a necessidade de interação no Tinder torna a publicidade não 

dialógica no sentido de não separar a publicidade do bem, Tinder, da publicidade do 

corpo de quem se publica. Esta relação aproxima o mercado das dimensões humanas. 

Aproximação esta que existe antes mesmo do Tinder (MCCRACKEN, 2003; BERGER, 

2007; GOLDENBERG, 2007; SAUERBROON; TONINI; LODI, 2011).  

O mercado agora requer que as dimensões humanas entrem no plano de ação 

para que o indivíduo cuide em tornar-se atrativo à escolha do público que ele almeja. 

Assim, a fim de que o valor por ele criado subjetivamente seja confirmado, é necessário 

que ele se preocupe com a aparência e palavras de apresentação. Além disso, é 

fundamental o investimento de tempo para dar manutenção à sua sobrevivência virtual, 

uma vez que o contexto de existência no espaço virtual está ligado à ação nele 

(LATOUR, 1991).  

As contribuições desta pesquisa têm contribuições na Administração, 

especialmente no que tange a remodelação de estruturas organizacionais e as formas de 

coordenação e controle. No entanto, as contribuições transcendem a esfera gerencial. A 

percepção do marketing que aqui sugiro é percebida na subjetividade da sociedade que 

se posiciona anterior à estrutura gerencial e ao interesse de uma lógica dominante do 

bem (VARGO; LUSCH, 2004). Ratifico então que a pesquisa aqui proposta almeja 

contribuir principalmente no campo ao qual se destina, a saber, Marketing e Sociedade. 

Mas para além do marketing e da lógica econômica que foi atrelada ao campo em seu 

desenvolvimento, está a necessidade de reconhecer a participação de outras ciências 

uma vez que qualquer estudo de campo que ignore as dinâmicas sociais torna-se 

incompleto e incompatível com a realidade. 
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 A Lógica Dominante do Serviço em si, permite avançar no debate mediante a 

proposta de reorientação do ângulo ao qual estuda as trocas sob uma lógica mais 

profunda que a lógica do “bem” a qual estabelece clara diferenciação entre empresa e 

consumidor. A LDS vem sendo largamente estudada no campo do marketing e 

constantemente revisada. Dentre os teóricos que revisitaram a Lógica destacam-se 

Grönroos e Voima que apresentaram 4 artigos propondo considerações e críticas ao 

modelo. Tais artigos contribuíram para última revisão de Lusch e Vargo em 2016, 

apresentando onze premissas da Lógica Dominante do Serviço organizadas em cinco 

axiomas que compreendem atores, recurso, serviço, valor e instituição.  

Deve-se enfatizar que durante a realização deste trabalho, o léxico da LDS 

sofreu alterações por parte dos autores principais que acrescentaram um axioma e uma 

premissa. Tal fato é em decorrência da proposta estar em processo de consolidação. 

Desse modo, a alteração de 2016 resgata o entendimento inicial de 2004 dos autores de 

tornar ofertante e consumidor coparticipes do valor (LUSCH; VARGO, 2016). 

Na oferta dos aplicativos virtuais, é válido dizer que a experiência subjetiva do 

consumidor vai influenciar na percepção de valor do bem ofertado. Assim, o mesmo 

“bem” pode ter valor diferente para diferentes usuários. isso fica claro ora quando um 

perfil é atraente a um e não tanto a outro; ora quando a experiência da troca com um 

perfil é favorável a um e não tanto a outro.  

A realização desta pesquisa compreendeu uma etapa de delimitação de campo, 

ainda na estruturação do projeto. Nesta etapa, criei perfis nos aplicativos de 

relacionamento mais populares participando como usuária real a fim de verificar os 

interesses dos consumidores bem como a frequência de utilização dos apps.  Nos 

procedimentos metodológicos, explico como selecionei o Tinder observando nos filtros 

que é o aplicativo de maior adesão participativa dos usuários e que os interesses de 

contato no Tinder são mais heterogêneos, e compreende desde interesse sexual a 

divulgação de serviços e propostas de formação de grupos. 

Após a delimitação do campo, realizei um pré-teste com a finalidade de verificar 

a aceitação dos usuários em participar da pesquisa. Um dos desafios seria o fato de que 

muitos usuários buscam anonimato e poderiam compreender a pesquisa como invasiva. 

No entanto esse desafio foi superado uma vez que a netnografia aconteceu em etapas 

diferentes.  

A primeira etapa foi a entrada no campo e trocas no aplicativo, sem me 

identificar como pesquisadora. Essa etapa compreendeu uma observação desfocada 
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(JORGENSEN, 1989) e serviu para explorar melhor o campo. As principais 

experiências nesta fase estão descritas em notas. A segunda etapa deu-se primeiramente 

pela exclusão da conta e reativação com um perfil de pesquisadora, foi a etapa do pré-

teste. Sem fotos ou textos que pudessem identificar qualquer interesse além do 

acadêmico. Essa etapa foi crucial para viabilizar a pesquisa, pois lidava essencialmente 

com o interesse do público em participar e inclusive responder a entrevista. 

Durante o pré-teste, em 24 horas tive meu perfil combinado com 102 usuários. 

Destes, 70 demonstraram interesse em participar da pesquisa, sendo que 43 usuários 

cederam outro tipo de contato além do aplicativo. As pessoas que curtiam meu perfil, ou 

na linguagem do app, davam match, sabiam que meu interesse era meramente 

acadêmico.  

Posteriormente, seis meses após, modifiquei o perfil e me coloquei como usuária 

consumidora do aplicativo. Publiquei fotos pessoais, mudei o texto de apresentação e 

estabeleci critérios de seleção para curtir perfis que realmente me fossem interessantes, 

mas sempre falando sobre meu interesse acadêmico. Assim, deu-se a observação focada 

de modo que o cruzamento dessas observações tornou possível a construção do roteiro 

de entrevistas semiestruturado a fim de atender os objetivos do estudo.  

Neste sentido, a pesquisa compreendeu uma netnografia no período de setembro 

de 2014 a novembro de 2016. As observações realizadas foram registradas em notas 

sistemáticas, transcrição das entrevistas e printscreen de algumas interações e 

abordagens. Em 2 anos e 2 meses de pesquisa, houveram 504 (quinhentos e quatro) 

matchs, 422 (quatrocentas e vinte e duas) interações por chat, registro em campo de 50 

(cinquenta interações) e 16 (dezesseis entrevistas em profundidade seguindo o roteiro). 

A revisão da literatura que para pesquisa realizada foi no intuito de responder a 

seguinte problemática: como o valor criado pelas trocas nos aplicativos virtuais 

colabora à objetificação dos consumidores? Esta problemática, tida como geral, foi 

fragmentada em problemáticas específicas, explicadas nos procedimentos 

metodológicos a fim de explorar cada objetivo específico de forma exaustiva. Foi 

aplicado um roteiro semiestruturado para as entrevistas com base teórica do referencial 

apresentado, contemplando especialmente a LDS e a objetificação. No entanto, dada 

subjetividade de cada participante, o roteiro permaneceu flexível. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar como as trocas nos aplicativos de 

relacionamentos virtuais colaboram à objetificação dos consumidores. Tal objetivo 

esteve alinhado às discussões acerca da LDS até o momento da aprovação desta 
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pesquisa de modo que admiti para este valor, a experiência de consumo do serviço, no 

caso o Tinder. No entanto, no decorrer do levantamento das entrevistas, uma publicação 

recente dos autores pioneiros da LDS pontuou mais um axioma e com ele uma 

premissa, além de modificar a redação de outras premissas já discutidas (VARGO; 

LUSCH, 2016).  

Essa alteração resultou num reordenamento das ideias acerca da cocriação de 

valor ratificando a perspectiva horizontal que torna empresa e consumidor em relação 

ator-para-ator (A2A). Somente com essa compreensão, segundo Vargo e Lusch (2016) 

seria possível discutir cocriação de valor sem incorrer na falha de colocar o consumidor 

acima da empresa. Em observância a esta recomendação, ampliou-se a compreensão no 

referencial a fim de aprofundar a análise de dados desta pesquisa. 

Para fins de alcance do objetivo geral de analisar como se dá esse processo, 

delineei quatro objetivos específicos para fins de compreensão do todo que propus na 

temática. Primeiramente foi necessário identificar as trocas existentes nos aplicativos 

de relacionamentos virtuais dado que ainda no processo de seleção de lócus foi 

observada características específicas do Tinder envolvendo trocas mais amplas que as 

trocas sexuais explícitas em muitos dos apps existentes.  

Uma vez identificadas as trocas existentes, era necessário apresentar como o 

valor é criado a partir das experiências dos usuários. Ou seja, o que lhes faz valorar 

o Tinder e como eles próprios se percebem sendo usuários do aplicativo. Tal objetivo 

justifica-se pela observância do cerne da LDS que está ligada ao fato de que diferentes 

pessoas atribuem diferentes valores de um mesmo “bem” mediante suas experiências. 

Como terceira especificidade do objetivo, propus analisar como os atores 

sociais e econômicos se tornam recurso para cocriação de valor do Tinder. Esse 

objetivo se justifica na nona premissa de Lusch e Vargo (2014) e é essencial para 

alinhar o objeto de estudo ao marketing, uma vez que a partir das construções 

relacionais existem trocas. No caso do Tinder, há que se considerar que este funciona 

como utensílio para provisão de serviços, ou seja, um auxílio para o serviço, que é de 

fato o que há de ser trocado e é mera responsabilidade dos consumidores. 

O quarto objetivo específico proposto foi discutir a objetificação do usuário 

consumidor do Tinder. Tal objetivo alinha-se ao cumprimento da pesquisa, 

considerando que apresentei a proposta de criação de valor do “bem” mediante as trocas 

e destaco como fundamental à existência desse “bem”, a própria troca. Esse objetivo 
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abrange a discussão acerca da objetificação uma vez que o “bem” é um aplicativo 

virtual no qual sua oferta principal é o próprio usuário que consome o consome.  

Até aqui, apresentei algumas justificativas de modo geral da pesquisa. De fato, 

acredito que o trabalho em si, já se justifica nele mesmo, especialmente quando 

contextualizo uma prática do marketing em um lócus pouco explorado no âmbito 

acadêmico. Desse modo, quando proponho um debate no campo do marketing capaz de 

dialogar com outras áreas, ratifico a oportunidade de aproximação dos campos, além de 

contribuir no debate do consumo em um contexto social que expande o que se tem 

discutido até hoje. Ainda assim, apresento de modo mais específico, pontos adicionais 

que devem ser considerados como justificativa para este trabalho. 

 

Justificativa 

 

Uma vez que o tema a ser explorado, a saber, a objetificação do sujeito nas 

trocas nos aplicativos de relacionamento virtual envolve discussões passíveis de 

abordagens em diferentes campos de investigação, posiciono-me de modo a buscar 

convergência em um arcabouço teórico alinhado à linha que atende a pesquisa. Desse 

modo, no que concerne ao marketing, justifico a discussão acerca da temática das trocas 

sob a Lógica Dominante do Serviço. Outrossim, compreendendo que o campo das 

ciências sociais é o responsável pela mediação e construção social do ambiente, 

contemplo neste trabalho discussões no campo da Sociologia, ao abordar a objetificação 

do sujeito na sociedade de consumo.  

Para explicar como o marketing pode se aproximar da temática que aqui 

proponho, enfatizo que o marketing vem desde a década de 70 repensando ações e 

conceitos de seu próprio termo para corrigir os erros inerentes a um surgimento sob viés 

exclusivo do campo da Economia. Mais de três décadas após surgirem as primeiras 

inquietações, Vargo e Lusch surgem com a proposta da Lógica Dominante do Serviço. 

Este debate atende e revisita discussões discretamente ensaiadas desde meados da 

década de 50 com Abbot (1955); em 70 com Bennet e Kotler (1972); em 1985 com 

Zaichkowsky; e na década de 90 e ano 2000, com Taspcot (1996), Gabbott e Hogg 

(1999) e Castells (2001). 

Seguindo a tendência de valorizar o processo de trocas não monetárias e 

expandindo o conhecimento do marketing a outras trocas, em 2004, Vargo e Lusch 

proclamam o termo Lógica Dominante do Serviço (LDS). Tal lógica valoriza o interesse 
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das experiências de troca através de informação, conhecimento e sentimentos. Assim, 

dada subjetividade do tema deste trabalho, bem como a abordagem atual dele, justifico 

o delineamento da pesquisa sob a LDS por entender que através das premissas 

apresentadas em 2014 pelos Lusch e Vargo, é possível alinhar os interesses do 

marketing quanto à proposta aqui almejada no campo que aproxima o marketing da 

sociedade. 

Ademais, conforme destacam exaustivamente os autores da LDS, a proposta 

para o campo reside em uma reorientação filosófica do marketing. Desse modo, entendo 

que tal qual a Filosofia sem prática é vã, o marketing sem sentido o é, e permanece 

situado apenas em visão tecnicista. Ainda por esta razão, pontuo que a Filosofia para ter 

efeito prático, deve estar contextualizada em sociedade. Esta sociedade está situada 

neste trabalho em nível de discussão, como emergente de uma ética pós-moderna tal 

qual sugere Bauman (1997). Para este autor, o reencantamento do mundo leva a 

questionamentos morais nos relacionamentos que por hora se configuram como líquidos 

(BAUMAN, 1997; 2004). 

Por conseguinte, utilizo como lócus o ambiente das relações líquidas no mundo 

virtual. Logo, essa justificativa de campo nos aplicativos de relacionamento, dá-se em 

observância que 

Em vez de haver mais pessoas atingindo mais vezes os elevados padrões do 
amor, esses padrões foram baixados. Desaparece a noção do eterno pela 
facilitação das experiências que são tidas por amor (BAUMAN, 2004, p.10). 

  
A temática e problemática aqui apresentadas justificam-se ainda pelo que 

Bauman chama de Sociedade de Consumo. Assim, analogamente à garantia de consumo 

que oferece o produto pronto e garantia de satisfação ou devolução do investimento, as 

experiências nos relacionamentos prometem retorno do tempo investido e a 

possibilidade de descarte caso não haja satisfação. É a oferta de resultados sem grandes 

esforços.  

Pontuo que a ideia de dispor o “bem” com a máxima satisfação e o mínimo 

esforço, foi favorecido pela própria indústria ao disponibilizar o “bem”. Tal ideia está 

prevista na Lógica Dominante do Serviço em uma de suas premissas fundamentais que 

se diz como trocas indiretas. As premissas estão dispostas no subitem do Referencial 

Teórico, no Quadro 1. Especificamente aqui, refiro-me à premissa que afirma que as 

trocas indiretas atuam como máscaras para troca principal, a saber, o serviço (VARGO; 

LUSCH 2016). Assim, uma das primeiras trocas indiretas que se faz – e econômica – é 
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a aquisição de um smartphone que permita o acesso do consumidor aos aplicativos. 

Essa troca é extensiva à denotação do consumo material primeiramente como objeto de 

diferenciação e exclusão concomitantemente (BOURDIEU, 1983; BAUDRILLARD, 

1996; BAUMAN, 2004).  

Posteriormente, e em consonância com o processo de distinção/exclusão que o 

consumo material provoca, o indivíduo da Sociedade de Consumo é estimulado a 

consumir outros acessórios que o diferenciam ainda mais. Assim, para usufruir dos 

aplicativos virtuais, ele deve dispor de uma rede de internet, deve cadastrar-se em 

contas de e-mail e outros sites vinculados e finalmente, vender-se na rede através de 

fotos e frases que o tornem atrativo. Além do que, deve alimentar seus perfis 

constantemente para manter-se visível, acessível, disponível e interessante a outros 

perfis. 

Desse modo, há na Sociedade de Consumo também uma cultura do consumo 

cujo fim é, segundo Baudrillard (2009), a funcionalização do consumidor na qual todas 

as necessidades psicológicas são manipuladas pela produção em harmonia ao simbólico. 

Sobre tal fato, as diferenças entre consumo e cultura do consumo podem ser apontadas 

por Slater (2002) quando este pontua que o consumo é sempre um processo cultural, 

mas a cultura do consumo relaciona-se à escolha, ao individualismo e à relação 

mercadológica.  

Para Baudrillard (2009) essa funcionalização cujo aquilo que se apresenta 

representa mais ou menos mediante o que se configura nos símbolos, gera a 

objetificação. Contudo, considero aqui que dos contatos provenientes dos aplicativos de 

relacionamento virtuais podem emergir diferentes trocas, inclusive desvirtuando a 

função principal de cada aplicativo. Por esta razão, devem ser consideradas as 

externalidades dessas trocas mediante a identificação do que se busca, o que se espera, o 

que se experimenta, como se avalia e qual valor criado. Desse modo, é possível atender 

a todas as premissas do embasamento teórico abordado. 

Justificativas de relevância do trabalho podem ser apoiadas ainda no fato que, 

não existe no campo do marketing pesquisas na temática que envolvem a LDS ao 

ambiente de relacionamentos virtuais. Pesquisas nas bases indexadas a CAPES1 no 

período de 2013 a 2016 retornaram 63 publicações relacionando a LDS ao consumo de 

                                                             
1 Busca por assunto utilizando palavras-chave relacionando LDS E consumo de apps; LDS E Tinder; 
Service-Dominant Logic E Tinder. Em: http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez15.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome&Itemid=68& 
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apps, nenhuma delas realizadas no Brasil, nenhuma delas no lócus específico do Tinder. 

Em relação a trabalhos que envolvem temas de cultura e relacionamentos virtuais em 

contexto pós-moderno, encontrei grande quantitativo o que evidencia a fertilidade do 

campo. No entanto, estes trabalhos estão concentrados nas áreas da Psicologia, 

Antropologia e Comunicação.  

Após apresentar as justificativas sob um ponto de vista analítico, sinteticamente 

afirmo que as justificativas dividem-se em âmbito de contribuições acadêmicas de modo 

geral no campo de estudo; além de apresentar contribuição multidisciplinar. Na 

Sociologia, com delineamentos para discussões futuras acerca de um tempo além do 

moderno e ainda não consensual no debate acadêmico. Na Antropologia a discussão 

pode contribuir como fins investigativos do comportamento do homem inserido em 

diversos grupos, mediante processos que permitem a fragmentação da identidade e 

ainda as discussões metodológicas que expandem processos etnográficos e valorizam o 

virtual como campo. Na Filosofia a pesquisa pode ser compreendida como aporte para 

debates acerca de ética e moralidade que contesta os padrões delineadores e prescritivos 

do ordenamento social. Neste sentido, tais padrões são contestados atualmente pela 

emergência de um espaço sociovirtual sem códigos prescritivos de conduta. 

  De modo específico, atenho-me ao programa ao qual sou vinculada e justifico no 

âmbito da Administração, discussões gerenciais que envolvem o papel institucional do 

Tinder como organização. Há neste sentido, amplo espaço para debate sobre novas 

formas de planejamento, coordenação e controle em uma estrutura configurada em um 

ciberespaço onde uma das características de sobrevivência é a autonomia dos usuários.  

 Especificamente no escopo da disciplina do marketing, destaco que a pesquisa 

atende a proposta do programa em aproximar a disciplina à dinâmica social à medida 

que alinha a compreensão das trocas como geração de valor além da moeda econômica. 

Ratifico a carência de trabalhos na temática da LDS, especialmente no Brasil, e assim 

destaco a necessidade de disseminar discussões acerca da reorientação proposta para o 

marketing oferecendo uma visão ampla na qual as práticas de consumo extrapolam o 

bem material.  

 Socialmente, um trabalho nesta temática, por si, causa ansiedade no debate. E 

como contribuição, pretendo que esta ansiedade seja revertida em reflexões e 

proposições de reordenamento de ações. Portanto, favoreço o processo reflexivo do 

sujeito sobre o valor de suas ações no âmbito dos relacionamentos contemporâneos. 

Esta reflexão aproxima-se ao entendimento de que o consumidor tem o poder de atribuir 
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o valor de um bem mediante a utilização e as experiências, e do mesmo modo, o valor 

subjetivo das relações.  

 Com isso, sustento que a dinâmica sociovirtual favorece a desfragmentação das 

identidades e liquidez nas relações. De modo, almejo provocar no sujeito o alcance de 

que ele próprio é posicionado como consumidor e produto uma vez que ele publiciza ele 

mesmo para ser interessante a outra pessoa. Entendo que ao proporcionar que o sujeito 

enxergue o outro como também um sujeito que abriga semelhantemente subjetividades 

e expectativas, estou contribuindo para que o consumidor se torne mais responsável 

quanto às trocas que envolvem relacionamento com o outro no mesmo nível que ele. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Os trabalhos acadêmicos sobre marketing, em sua maioria, contemplam 

exaustiva discussão acerca das perspectivas construtivas do campo. Há que se 

considerar que a última definição para marketing foi aprovada pela AMA em 2013 e 

apresenta-o como a atividade de conjunto de instituições e processos para criar, 

comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, consumidores, 

parceiros e sociedade em geral.  

 Ao menos dois termos utilizados neste conceito devem ser enfatizados para fins 

de compreensão e justificativa dos subtópicos que seguem: troca e valor. A nova lógica 

sob a qual apresento o marketing é a Lógica Dominante do Serviço que foi teorizada 

pela primeira vez por Vargo e Lusch em 2004. Os autores pontuaram que não se trata de 

uma teoria e sim de uma reorientação filosófica para o marketing, que considera o 

serviço não como substantivo ou bem intangível, mas como verbo. Dessa maneira, o 

consumidor se torna cocriador de valor daquilo que é ofertado (VARGO; LUSCH, 

2004; LUSCH; VARGO, 2014). 

 É necessário compreender aqui que serviço não é apresentado no sentido de bem 

intangível reproduzindo a dicotomia serviço x produto, mas sim como lógica. Tal 

lógica, que por uma década foi disseminada como pré-teoria, aparece em 2016 por 

Vargo e Lusch como uma possibilidade teórica. 

 Nesta seção, apresento o referencial que permite o resgate do processo 

construtivo da ciência do marketing, a fim de contextualizar o aporte teórico que 

favorece a nova lógica proposta pela Academia. 

 

2.1 A NOVA ROUPA DO MARKETING 

 

 A evolução do tempo atrelada ao uso de tecnologias e disponibilidade de 

informação remodelou a sociedade e o perfil dos consumidores tornando-os cada vez 

mais autônomos em seus processos de satisfação de desejos e necessidades. O 

marketing, em consonância com seu caráter adaptável ao contexto (MORAES; et al, 

2012), procura acompanhar as dinâmicas de seu tempo uma vez que se desenvolveu em 

uma perspectiva econômica voltada às estratégias mercadológicas geradoras de lucro. 

 O desenvolvimento em torno do lucro e em serviço do mercado implica valor 

criado pela eficiência na esfera produtiva. Logo, não considera uma lógica essencial 
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para o marketing, que é constituída pelo serviço e pelas trocas envolvidas (WILKIE; 

MOORE, 2003). Tal visão se configura micro, sendo necessária ser ampliada para além 

de uma concepção mercadológica em segmentos que não visam retornos financeiros a 

fim de contribuir para ampliação do marketing enquanto campo científico. 

A consolidação do marketing como campo demandava, sobretudo, que a visão 

instrumental fosse ampliada para além do foco nos vendedores. Na década de 60, Levitt 

destacou que a venda está focada no papel do vendedor e se ocupa da necessidade dele 

para converter produto em dinheiro enquanto o marketing está voltado a satisfazer as 

necessidades do consumidor à medida que entrega o produto e os demais itens 

associados prontos ao consumo final (LEVITT, 1960). 

Ainda assim, conceber o marketing baseando-se na ideia de Levitt apresentada 

acima incorre em miopia a qual começa a ser questionada ainda no final da década de 

60. Em 1978, Webster chama atenção à parcela crescente da sociedade que rejeitava o 

materialismo em prol de assumir sua responsabilidade acerca das implicações sociais de 

um consumo desenfreado. Desde então, os analistas de marketing se ocupam em 

equilibrar o conflito gerado pela necessidade de atender o consumidor de forma 

responsável (BENNET, 1975). 

É no período que compreende 1950 e 1980 conforme aponta Wilkie e Moore 

(2003) que, por fatores externos pós Segunda Guerra, houve o aumento da demanda por 

bens de consumo que levaram a mudanças no campo do marketing. A consolidação 

deste enquanto ciência exigia do campo previsão, explicação e compreensão dos 

fenômenos. Hunt (1976) destaca que analisar o marketing sob uma perspectiva apenas 

positiva, torna-o uma ciência de comercialização e não normativa.  

No esforço de estudar o marketing sob um modelo normativo, a partir de 1950, 

surgem correntes teóricas. A corrente quantitativa inseria fórmulas matemáticas nos 

modelos teóricos e descritivos do marketing e a corrente comportamental desenvolveu 

uma visão orientada ao consumidor e aos processos de consumo. Ambas 

desenvolveram-se em paralelo sendo a corrente comportamental fortemente apoiada 

pela Psicologia e Sociologia. Tais avanços foram imprescindíveis para consolidação do 

marketing enquanto ciência.  

Bartells (1988) destaca que o desenvolvimento do marketing foi motivado por 

circunstâncias. Essa ideia conduz o pensamento de um processo de adaptação a um 

contexto maior influenciado por fatores externos que demandam ação. Assim, o que se 

percebe na ampliação do escopo do marketing não se trata de uma ruptura com o que se 
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construiu ao longo da história e sim uma adaptação ao contexto (KOTLER; LEVY, 

1969). Como apontaram Koetz e Koetz (2012), as mudanças não são exclusivas ao 

campo do marketing. Ao considerar, por exemplo, a concepção do marketing advinda 

sob o viés econômico, percebe-se que a própria economia mudou em decorrência dos 

avanços tecnológicos e as possibilidades de comunicação e interação, devendo-se 

considerar valores de troca além da moeda. 

Esses valores estão em parte ligados ao conhecimento, que assume valor 

determinante nas trocas inerentes ao marketing. Isso se deu devido à diminuição de 

fronteiras espaço-temporal geradas pela possibilidade de interação e a instantaneidade a 

qual se comunica. Desse modo, fala-se em informacionalismo e assim, em uma nova 

economia que expande a ideia de troca para além da moeda enfatizando o conhecimento 

(TASPCOT, 1996; CASTELLS, 2001; KOETZ; KOETZ, 2012). A competitividade das 

esferas sociais agora em âmbito global é ilimitada em tempo e espaço e determinada 

pela capacidade de manipular informações (BELL, 2007). A fonte de produtividade está 

na ação do conhecimento através da comunicação mediada pela tecnologia 

(CASTELLS, 1996; 2000; 2001). 

Nesse contexto de estruturação do marketing na história e no tempo, os 

consumidores emergem como partícipes efetivos no processo de criação de valor. Eles 

assumem papel decisivo também na produção do serviço, uma vez que suas 

experiências vão oferecer informações a outros consumidores. Dentro desta 

configuração de nova economia pelo informacionalismo, os recursos e a cocriação de 

valor com base em aprendizagem denotam a provisão de serviço. Nessa ideia, surge 

uma nova mentalidade, a qual poderia ser denominada como uma nova roupa para o 

Marketing. Tal roupagem está baseada em uma nova lógica, dita a Lógica Dominante de 

Serviço. 

2.2 SUA MAJESTADE, O SERVIÇO 

 

A pertinência da abordagem desta nova lógica especificamente neste trabalho 

está apoiada no argumento de que o aporte teórico do marketing esteve sempre voltado 

a uma lógica dominada pelos bens ou Lógica Dominante do ‘Bem’. Contudo, a 

observância que organizações, mercados e sociedade se preocupam fundamentalmente 

com a troca de serviços e aplicações de competências (conhecimentos e habilidades), 

inquietaram Vargo e Lusch (2004; 2006; 2008) a conduzir a abordagem de uma 

perspectiva de Lógica Dominante do Serviço. Nesta lógica, a nova roupa que veste o 
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Marketing tem como majestade, de fato, o serviço que atua não como fim, mas processo 

de tudo o que será entregue. 

Com base no que Vargo e Morgan (2005) sugerem alicerçar o marketing 

enquanto campo na Economia limita seu alcance enquanto ciência, do mesmo modo, 

situar o marketing dentro da Economia direciona também o foco para a oferta de bens 

com valor inerente. Esse direcionamento ignora o valor de uso, deixando de lado a 

análise das transações e relacionamentos imbricados no serviço, que por sua vez, 

incluem trocas não monetárias (VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008). Brambilla (2013) 

também destaca que conceber o serviço como mero complemento não faz sentido uma 

vez que somente no âmbito da transação é possível estabelecer o valor real que se dá 

através do valor em uso. Desse modo, sustento que a transação é o que torna possível a 

entrega do produto. 

Assim, uma vez que as transações que envolvem empresas, mercados e 

economias trocam primariamente serviços, o pensamento do marketing deve partir não 

da lógica de bens finalizados, mas de uma construção teórica com princípios na lógica 

do serviço que considere o valor do bem como valor que engloba a participação dos 

diferentes atores envolvidos (VARGO; LUSCH, 2004; VARGO; MORGAN, 2005; 

VARGO; MAGLIO; AKAKA, 2008; BRAMBILLA, 2013; GRONROOS; VOIMA, 

2013). Uma das maiores contribuições de considerar o posicionamento do serviço está 

na ideia de que assim, o marketing amplia seu escopo em uma abrangência maior no 

que tange os aspectos de troca e valor. 

A ideia de uma lógica focada em serviço, a priori, não é uma nova teoria ou 

mesmo coadunaria uma quebra de paradigma ou revolução (VARGO; LUSCH, 2007, 

2011; KOETZ; KOETZ, 2012). O cerne do que propõe Vargo e Lusch (2007) é 

defender que a Lógica Dominante do Serviço é uma construção pré-teórica que abarca 

uma teoria de mercado que deveria vir antes de uma teoria adequada para o marketing. 

Desse modo, a concepção dessa lógica foi identificada muito antes de ser consolidada 

como se observa a ênfase dada nos processos de troca na evolução teórica do campo. 

A própria ampliação do conceito de marketing já discorria sobre sua essência 

estar na operação e não na entrega. Como apontou Kotler em 1972, a troca de valores 

entre as partes do processo consiste no conceito genérico do marketing. E assim a 

função principal que consolida o marketing é a troca. Foi isso fez com que a teoria fosse 

repensada por Vargo e Lusch de modo que ampliar o conceito de troca seria mais 

adequado que ampliar o próprio conceito de marketing uma vez que ampliando a ideia 
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de troca, é possível romper a visão micro baseada em troca econômica. Na Lógica 

Dominante do Serviço isso é evidenciado quando se percebe que as trocas envolvem 

mudanças de foco para valor e ação.  

Em um artigo de 2016, Vargo e Lusch sinalizaram pela primeira vez a 

possibilidade da LDS vir a ser uma teoria. Essa afirmação foi em tom de resposta às 

contribuições que a proposta deles vem recebendo desde 2004. Segundo os autores 

supracitados, a experiência do consumidor tem sim relevância na cocriação de valor, 

porém não é ela que determina o valor, especialmente porque se fala em processo de 

cocriar. Desse modo, cria-se junto a. Com este artigo, Vargo e Lusch acrescentam o 

axioma institucional para assegurar que a proposta de valor oferecida pela empresa seja 

experimentada de forma correta pelo consumidor.  

Ao se dizer que a percepção de cocriação de valor está ligada à experiência que 

o consumidor observa ao consumir o “bem”, inverte-se a Lógica que coloca a empresa 

como responsável pela entrega de valor, para tornar o consumidor responsável. O cerne 

da LDS, no entanto é uma relação actor-to-actor (A2A). Nesta relação, os beneficiários 

propõem e criam valor juntos (VARGO; LUSCH, 2016).  

As próprias experiências são conseguidas por atividades que implicam serviços 

de seres humanos. Abbot (1955) observa que as relações de troca provocam 

experiências ao estabelecer a conexão do homem enquanto ser e o mundo econômico: 

as pessoas querem o produto porque desejam não o bem, mas as experiências na 

obtenção dele. As experiências e envolvimento com o bem estão em processo de estreita 

proximidade conforme Gabbott e Hogg (1999). 

  Neste sentido, as experiências são valoradas através do envolvimento do 

consumidor com o bem a que se escolhe consumir. As questões de envolvimento foram 

tratadas de forma pioneira por Zaichkowsky (1985) que também destaca que o que torna 

possível as transações entre empresas e consumidores está ligado a questões pessoais, 

físicas e situacionais. A importância crescente das relações e interações provoca 

mudança do valor tangível para valores intangíveis, que faz como recursos primordiais 

conhecimento, performances e habilidades (VARGO; LUSCH, 2004). 

Uma compreensão amplamente aceita acerca da Logica Dominante do Serviço, é 

que as interações que permitem transações e trocas são ampliadas para relações de 

valoração pelas relações as quais incluem também experiências subjetivas de caráter 

sensitivo e imaginário (VOIMA 2010; GRÖNROOS; VOIMA, 2012). Desse modo, 

Grönroos (2012) destacou que para fins de análise, o valor deve ser visto como valor em 
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uso físico ou mental de todos os recursos envolvidos na posse dos bens. No entanto, a 

utilização vai determinar o conceito de valor. 

Portanto, ao falar de uma via de criação de valor em mão única, a experiência 

seria a responsável pelo valor criado (GRÖNROOS, 2008; HEINONEN et al., 2010; 

GRÖNROOS; RAVALD, 2011; VOIMA et al., 2011; GRÖNROOS; VOIMA, 2012; 

HELKKULA et al., 2012; STRANDVIK et al., 2012). A perspectiva de Lógica 

Dominante do Serviço, no entanto, torna o consumidor um cocriador de valor 

(VARGO; LUSCH, 2016). Assim, Vargo e Lusch (2008) não exclui o papel de quem 

fornece, mas enfatiza que está sob uma lógica de interações B2C – business to 

consumer. Do mesmo modo, colocando o consumidor como responsável pelo valor, 

haveria tão somente uma inversão da interação para uma relação C2B – consumer to 

business. Daí a necessidade de se argumentar a favor de uma relação A2A para ratificar 

a cocriaçao. 

Segundo Heinonen et al. (2010) é possível pensar uma relação inversa na qual 

ao invés de se concentrar em como os consumidores podem estar envolvidos na 

cocriação com os prestadores, os prestadores se concentrariam em envolver-se na vida 

dos consumidores. Essa perspectiva se concentra nos consumidores participando da 

cocriação com os prestadores e remete a ideia de coprodução que também é defendida 

por Vargo e Lusch (2007).  

A reorientação filosófica proposta pela primeira vez em 2004 por Vargo e Lusch 

sofreu alterações ora na linguagem, ora na formulação do que os autores tratam por 

premissas fundamentais. Assim, em 2004 Vargo e Lusch pontuavam que o cliente é 

sempre um coprodutor uma vez que eles pensavam na coprodução de valor como um 

componente da cocriação. E de certo modo, a coprodução seria assim percebida, 

especialmente quando há uso de mercadorias no processo de criação de valor e que 

permite a modificação do consumidor em algum grau. Todavia em 2007, os próprios 

autores Vargo e Lusch, em novo artigo, ainda que ratificando a ideia a que se referiram 

como coprodutores, alteraram a afirmação para “o cliente é sempre um cocriador de 

valor”, enfatizando que a cocriação é inerente ao processo estando a coprodução como 

ocasional, mas não necessária.  

Em 2013, Grönroos e Voima retomam essa discussão e expandem a análise a 

uma compreensão baseada em interações diretas e indiretas. Ora, se em última análise, 

Vargo e Lusch (2008) defendem que o serviço deve ser experimentado pelo cliente, qual 

a participação da empresa no processo de criação de valor? Verificou-se assim uma 
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lacuna, uma vez que seria necessário posicionar os papéis de cliente e empresa a fim de 

atribuir a cocriação como fruto da interação entre ambas as partes. Assim, Grönroos e 

Voima enfatizam que o cliente visto como cocriador de valor é colocado como 

coadjuvante em um processo onde a empresa protagoniza a criação do valor e o cliente 

adere, digo eu, exercendo apenas o direito de gostar ou não daquilo que foi ofertado.  

Porém, o conceito de valor assume posicionamentos abrangentes no marketing e 

dentro da Lógica Dominante do Serviço que foi por muito tempo compreendido de 

forma limitada como sendo percepção de valor tal qual seria valor-em-uso para o 

cliente. Nesta compreensão, o valor seria criado prioritariamente pelo cliente. Após o 

artigo seminal de 2004, Lusch e Vargo (2008) acabam ratificando tal ideia ao pontuar 

que a atividade é mais compreendida em termos de entrada para os clientes, os quais 

criam mais valor que a integração de saída da empresa para eles.  

Até 2016, Vargo e Lusch de forma indireta colaboraram para manutenção a 

interpretações pouco precisas da ideia da LDS. Grönroos e Voima (2012) são 

importantes teóricos e colaboradores no desenvolvimento da LDS e eles enfatizaram 

que o foco da criação de valor não é um feixe personalizado de produtos ou serviços 

trocados por um preço. Antes é um processo contínuo que enfatiza experiências do 

cliente, lógica e capacidade de extrair valor de produtos e outros recursos utilizados.  

Os recursos utilizados e o feixe abrangente ao qual se referem Grönroos e Voima 

são criados em uso e para eles o cliente é sempre criador de valor. A empresa seria 

então um facilitador no processo de criação de valor que pode auxiliar em criação de 

valor positivo quando as experiências no uso são satisfatórias; ou valor negativo, 

quando as expectativas criadas são insatisfeitas pela experiência de uso (GRÖNROOS; 

VOIMA, 2012). 

Seguindo esta ideia, ao posicionar a empresa ofertante como facilitadora do 

processo de criação de valor para o cliente a empresa só consegue desempenhar seu 

papel e transformar o cliente em um cocriador de valor se há interação com ele 

(SLATER; OLSON, 2000; GRÖNROOS; VOIMA, 2012; BRAMBILLA, 2013). Para 

se falar em cocriação no sentido de cooperação segundo Prahalad e Ramaswamy (2004) 

deve envolver compartilhamento de criação de valor entre empresa e cliente através de 

relacionamento; disponibilidade do cliente para participar do conceito de experiência de 

serviço; definição conjunta e resolução de problemas de interação entre as partes; 

variações de experiências dentre as possibilidades de interações; experiência individual; 

interação constante; e cocriação de experiências personalizadas. 
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 Autores que mais se aproximaram de uma interpretação correta da ideia de 

cocriação que Vargo e Lusch defenderam em 2004, compreenderam que ao deslocar o 

valor para a experiência, os relacionamentos entre empresa e cliente favorecem a 

cocriação (SLATER; OSLON, 2000; BALLANTYNE, 2004; PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004; BALLANTYNE; VAREY, 2006). Para Prahalad e 

Ramaswamy (2004), os consumidores cada vez mais ativos, tornam-se cocriadores de 

valor pela interação com a empresa.  

 Uma interpretação alternativa a de Vargo e Lusch pode fazer sentido em uma 

lógica de valor-em-uso. Alguns autores, colaboradores desta discussão, enfatizam que 

se a criação de valor é a criação do cliente de valor em uso, o cliente assume não o papel 

de cocriador, mas de criador de valor (HEINONEN et al., 2010; GRÖNROOS; 

VOIMA, 2012). Dada necessidade de ratificar que a ênfase da Lógica Dominante de 

Serviço, não é criar valor e sim cocriar (VARGO; LUSCH, 2016), os autores 

modificaram a redação da sétima premissa que até 2014 dizia “a empresa pode apenas 

fazer proposições de valor” (VARGO; LUSCH, 2014, p. 54) e posicionaram empresa e 

consumidor como atores tornando-os assim, corresponsáveis na criação de valor. Desse 

modo em 2016, essa premissa foi reescrita como “atores não pode entregar valor, mas 

podem participar na criação e oferta de propostas de valor” (VARGO; LUSCH, 2016, p. 

08). 

 A análise de Grönroos e Voima (2012) propõe o entendimento da Lógica 

Dominante de Serviço com a inferência de que o valor é definido unicamente como 

valor-em-uso, enquanto o processo de produção global que inclui projeto (design), 

desenvolvimento, fabricação de recursos e entrega não faz parte da criação de valor 

(GRÖNROOS, 2008, 2011; GRÖNROOS; RAVALD, 2011). Então para o cliente a 

produção de recursos gera apenas potencial valor (GRÖNROOS; VOIMA, 2012).  

When viewing value creation as an all-encompassing process, co-creation 
becomes a metaphor - everything is co-creation, everybody co-creates - that 
does not allow for further analytical developments. Instead, as we will 
demonstrate, defining value creation as the customer’s creation of value-in-
use can produce a structure of value cocreation that is meaningful for further 
theoretical and practical elaborations (GRÖNROOS; VOIMA, 2012, p. 5). 
 

 Como se observa, a ideia dos autores supracitados é expandir a ideia de criação 

de valor e colocar a cocriação como metáfora que não permitiria análises do ponto de 

vista empírico. Há na abordagem de Grönroos e Voima a tendência em seguir aquilo 

que acompanhou o desenvolvimento do marketing sempre voltado ao bem. 
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 Nesta observação também se justifica a recente publicação de Vargo e Lusch, 

muito embora desde 2004 eles já tenham denunciado que mesmo as maiores inovações 

tidas como avanço no marketing, não foram suficientes para afastá-lo de uma Lógica do 

Bem marcada pelo interesse econômico nas trocas (VARGO; LUSCH, 2004). 

Estabelecendo compromisso com os autores da LDS, tomo como base para esta 

pesquisa as premissas fundamentais da Lógica Dominante de Serviço, que compreende 

o valor como cocriado por atores envolvidos.  

 A Lógica Dominante do Serviço compreende um léxico com axiomas e 

premissas que foi revisado ao longo de 12 anos. Segundo Lusch e Vargo: 

All logics also have a lexicon developed by the community that supports and 
uses the logic. The lexicon comprises the terms and conceppts, represented 
trhough words or symbols, which communicate meaning and help to 
coordinate thought among the community (LUSCH; VARGO, 2014, p. 54). 

  

Conforme sinalizado ao longo da discussão, em 2016 o léxico sofreu 

modificações de modo que será exposto aqui, após uma breve apresentação necessária à 

compreensão do quadro. Após a revisão dos autores da Lógica Dominante de Serviço, 

assumiu-se que esta é composta por um léxico que suporta 5 axiomas e 11 premissas 

fundamentais. Os axiomas por sua vez compreendem atores, recurso, serviço; valor e 

instituição. 

O axioma atores está na premissa fundamental 1 (PF1) seguido das premissas 

fundamentais dois, três, quatro e cinco. O axioma recursos está apresentado na PF6 

seguido das PF7 e PF8. O axioma serviço está na PF9. O valor ocupa a décima premissa 

e a PF11 comporta o axioma institucional.  

Considerando o que aqui foi exposto o quadro explicativo do léxico da Lógica 

Dominante de Serviço está assim organizado: 
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QUADRO 1: Léxico da Lógica Dominante de Serviço. 

 
 

Lógica Dominante do Serviço 
PF1 Serviço é a base fundamental de troca 
PF2 Trocas indiretas mascaram a base fundamental da troca, o serviço.  

Atores 
PF3 Bens são um mecanismo de distribuição para fornecer serviço 
PF4 Recursos operantes são a fonte fundamental de benefícios estratégicos 
PF5 Todas as economias são economias de serviço 

Recursos 
PF6 O valor é cocriado por todos os autores incluindo sempre o beneficiário 

PF7 
Atores não pode entregar valor, mas podem participar na criação e oferta 
de propostas de valor 

                                     PF8 
Uma visão centrada no serviço é inerentemente relacional e orientada ao 
beneficiário 

 

         Serviço               PF9 Todos os atores sociais e econômicos são recursos integradores 
             Valor                    PF10 O valor é sempre única e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário 

Instituições  PF11 
A cocriação de valor é coordenada através de instituições geradas pelo ator e os 
arranjos institucionais. 

FONTE: Vargo e Lusch (2016). 

 

Especificamente neste trabalho, todos os axiomas foram considerados para fins 

de cumprimento do objetivo geral de maneira que os objetivos específicos tratam de 

axiomas que atendem cada delimitação proposta. Desse modo, para atender os dois 

objetivos específicos primeiramente propostos respectivamente com fins de identificar 

trocas e apresentar como o valor é criado há o envolvimento direto dos atores presentes 

nas trocas, os recursos que serão utilizados e os serviço inerente ao que vai ser 

experimentado nas trocas. Neste item proponho o desenvolvimento de um diálogo que 

compreende atores sociais e econômicos como recursos integradores e essenciais nas 

trocas. 

 No que concerne aos dois últimos objetivos, destaco o afunilamento que enfatiza 

a participação predominante do axioma atores no que se refere à análise do 

comportamento. O objetivo que propõe discutir a objetificação na sociedade de 

consumo encontra apoio no axioma do valor uma vez que mediante o valor, única e 

fenomenologicamente sendo determinado pelo ator, o comportamento deste é que 

poderá embasar essa discussão. 

Após a explanação e esclarecimento da abordagem de trocas, apresento o 

embasamento teórico do lócus desse estudo, que está inserido em um espaço ilimitado, 

dito ciberespaço, que imbrica o objeto com o social. Como a sociedade favoreceu esta 

imbricação de homem e objeto, é o que vou discutir no tópico seguinte. 
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2.3 AS REDES QUE HABITAMOS 

 

O estudo das redes é explorado em diversos campos de conhecimento com 

abordagens antropológica, sociológica, econômica, política e tecnológica 

(MARTELETO, 2001; ACIOLI, 2007; FIALHO, 2015). O termo ‘social’ especifica o 

campo nas ciências sociais, que estuda rede social (MARTELETO, 2001). Assim, 

proponho aqui aproximar a discussão de redes sociais ao ponto de vista Sociológico 

mais metafórico que analítico compreendendo que a teoria das redes sociais não é única 

e, portanto, encontra respaldo para ser discutida em diversos aportes teóricos 

(BARNES, 1972). O próprio estudo das redes denota que são nelas que habitamos uma 

vez que todas elas são passíveis de intervenções, construções e moldes humanos.  

Ao aproximar a discussão das redes a um contexto mais sociológico, no qual 

proponho a junção entre o sócio e o virtual, objetivo neste tópico apresentar as 

condições que favoreceram a ideia que leva à objetificação do sujeito. Também 

pretendo desenvolver uma linha de pensamento coerente com o arcabouço teórico que 

sustenta os subtópicos seguintes de uma sociedade de consumo que compreende o 

consumo no sentido destrutivo do termo.  

 

2.3.1 O casamento entre o sócio e o virtual 

O estudo das redes sociais teve grande destaque na Antropologia podendo ser 

citados nomes como Radcliffe-Brown (1940); Lévi-Strauss; Barnes (1954); Bott (1957); 

Mitchel (1969). Esses teóricos entendiam que o que caracteriza uma sociedade são as 

relações sociais. De acordo com Lévi-Strauss (2008), as sociedades são formadas por 

instituições funcionais as quais são vistas como unidades que compõe o todo. Lévi-

Strauss desenvolve um pensamento antropocêntrico e desse modo a cultura não é tida 

como total abstração, mas assimilação do papel do homem que é sempre humano 

(LÉVI-STRAUUS, 2008).  

Radcliffe-Brown direcionou os estudos antropológicos a uma análise mais 

sociocêntrica (BARNES, 1987). Ele pontua que ao se observar o comportamento dos 

indivíduos e tudo o mais de material, a rede das relações entre eles é o que de mais 

concreto há, colocando até mesmo a cultura como abstração 

we do not observe a ‘culture,’ since that Word denotes, not any concrete 
reality, but an abstraction, and as it is commonly used a vague abstraction. 
But direct observation does reveal to us that these human beings are 
connected by a complex network social relation (RADCLIFFE-BBROWN, 
1940, p.2) 
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Lévi-Strauss se destaca como um dos maiores nomes em estudos antropológicos. 

Seu pensamento valoriza o simbólico, o mito e as relações. A cultura nas relações 

sociais desempenham papel importante nas sociedades estudadas por Lévi-Strauss 

(1990). E neste ponto tanto a antropologia straussiana como Radcliffe, concorda que 

deve haver uma relação de dependência entre os elementos para manter a estrutura. 

As observações feitas na estrutura de cada sociedade denotam também a ideia de 

espaço e tempo nos quais a sociedade se insere. Desse modo, para Strauss, as 

considerações históricas e geográficas são observáveis e delimitadas para a 

compreensão das relações sociais. 

 

Ora, é impossível conceber as relações sociais fora de um meio comum que 
lhes serve de sistema de referência. O espaço e o tempo são os dois sistemas 
de referência que permitem pensar as relações sociais, em conjunto ou 
separadamente. Essas dimensões de espaço e tempo não se confundem com 
as que outras ciências utilizam. Trata-se de um espaço “social” e de um 
tempo “social”, o que significa que suas únicas propriedades são as dos 
fenômenos sociais que as povoam. As sociedades humanas conceberam essas 
dimensões de modos muito diversos, segundo suas estruturas particulares.  
(LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 313). 

 

O pensamento da rede social como estrutura antropocêntrica é criticado por 

sustentar a ideia de que um mesmo fenômeno acontece em outro tempo e espaço 

reproduzindo estruturas em uma visão meramente antropocêntrica (LIMA, 2002). Bruno 

Latour, por exemplo, menciona que Strauss arraigou o estudo da sociedade como 

estrutura sincrônica, uma vez que considera possibilidades onde um mesmo evento pode 

se repetir em tempo e espaço diferente (LATOUR, 2005). Dever-se-ia, portanto, 

destacar a compreensão de redes sociais como meio de analisar e descrever processos 

sociais de conexões para uma diacronia, abrangendo as relações em grupos e categorias 

(BARNES, 1987). Desse modo, a rede é vista por Barnes como uma abstração do real 

que inclui conexão, grupo e relacionamentos, fora de um meio estruturalmente 

sincrônico como pontuou Lévi-Strauss, o qual abriga valores, normas e diferenças 

culturais.  

As redes sociais são, assim, formadas por indivíduos que se relacionam em 

âmbito real ou virtual e estabelecem laços em maior ou menor intensidade entre eles. 

Essas relações em laço foram estudadas por Granovetter (1973) enfatizando a gradação 

dos laços. Convém esclarecer que o presente estudo não está focado na Teoria dos 

Laços de Granovetter, no entanto entendo necessário para fins de compreensão, tratar 
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dos laços, uma vez que é uma das possibilidades de compreensão das relações 

sociovirtuais aqui discutidas, além de que qualquer terminologia utilizada para fazer 

referência a elo, relação, ligação e afins, conduziria a condições quase sinonímias à 

discussão aqui desenvolvida.  

Compreendo, para fins didáticos, que os laços fortes seriam uma combinação 

que envolve a quantidade de tempo, a intensidade emocional e nível de intimidade. Tais 

fatores combinados influenciam as decisões de modo que quanto mais fortes forem os 

laços, mais consistência há nas escolhas. Em 1973, Granovetter já destacava a 

importância dos laços fracos. Uma vez que a característica deles é um objetivo comum, 

eles são percebidos como oportunidades indispensáveis aos indivíduos para integra-se 

em comunidades (GRANOVETTER, 1973). Foi na década seguinte, que revisitando o 

ponto de vista teórico de 1973, Granovetter reconheceu de forma mais intensa a 

importância dos laços fracos, relacionando-os com maiores possibilidades de inovações. 

Por conseguinte, os laços fortes geralmente integram um mesmo grupo, enquanto os 

laços fracos criam de fato as redes sociais dado que integram diferentes grupos, 

aumentando o grau de inovação nestas relações (GRANOVETTER, 1983; KAUFMAN, 

2012). 

Para compreender as diferenças entre laços fracos e fortes e sua importância, 

Haythornthwaite (2005) desenvolveu uma tabela explorando as diferenças das forças 

dos laços. No entanto, a autora não destacou a alta possibilidade de inovação nos laços 

fracos, que seria a maior força destes segundo Granovetter (1983). Haythornthwaite 

também não destacou nos laços fortes a confiança entre os membros, a qual também é 

tida por Granovetter como principal força para tomada de decisões. Assim, com base na 

tabela de Haythornthwaite e considerando as possibilidades trazidas pela teoria de 

Granovetter, organizei para melhor compreensão da força dos laços nas redes 

sociovirtuais, o quadro a seguir: 
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QUADRO 2: Diferenças da força dos laços. 
Laços Fracos 
Conhecidos , contatos casuais; 
Tendem a ser diferentes uns dos outros; 
Presentes em diferentes círculos sociais 
 
Recursos e Trocas de Informações 
Pouca frequência; com fim instrumental; 
Compartilham informação ou fornecem apoio  
Baixa motivação para compartilhar recursos 
 
Força dos laços Fracos 
Experiência, informação, atitude, recursos e 
contatos de diferentes esferas sociais, o que 
proporciona  maior grau de inovações 

Laços Fortes 
Amigos, colegas de trabalho, familiares; 
Apresentam semelhanças; 
Integram mesmo círculo social 
 
Recursos e Trocas de Informações 
Freqüentes; a finalidade pode compreender o 
instrumental e emocional  
Reciprocidade nas trocas de recursos. 
 
Força dos laços fortes 
Alta motivação para compartilhar os recursos que 
possuem pela elevada confiança; 
Incentivam a tomada de decisão dos envolvidos. 

FONTE: Elaboração própria (2016), baseado em Haythornthwaite (2005). 

 

A junção que se faz entre o socio e o virtual em redes, assemelha-se assim a um 

casamento no qual um conjuntos de pessoas que compartilham interesses em comum 

independente da intensidade dos laços entre elas. As redes sociais construídas por meio 

da internet proporcionam a possibilidade de compartilhamento de conexões com outros 

usuários (BOYD; ELLISON, 2008). Os laços formados nas redes, por sua vez, 

influenciam diretamente o comportamento do sujeito na sua forma de interpretação do 

mundo (PINTO; SALUME; FREITAS; SILVA, 2013). 

Falar em redes no sentido sociovirtual é compreender a sociedade mais próxima 

a uma associação que integra atores humanos e não-humanos (LATOUR, 2005) que de 

uma estrutura antropocêntrica, especialmente quando se considera os fins instrumentais 

dos laços fracos presentes (HAYTHORNTHWAITE, 2005) e a noção de transitoriedade 

e hibridez que fragmentam os limites espaçotemporais (CASTELLS, 2003). Os lugares 

físicos dão lugar ao ciberespaço que assume o caráter dinâmico dessa rede sem limites, 

sem fronteiras, sem controle e fluida de afetos de memórias (MEDEIROS, 2011).   

 Compreender o social na atualidade em uma estrutura sincrônica pode incorrer o 

risco de adotar uma abordagem frágil especialmente no contexto virtual. Dessa maneira, 

a formação de laços fracos favorecida pelas redes e, nesse sentido, em uma análise 

metafórica, não seria algo negativo por si. Antes, conforme Granovetter (1983) deve ser 

destacada a força que tais laços possuem e a possibilidade de inovações. O 

encaminhamento da discussão é no sentido de repensar sobre até que ponto a proposta 

de uma análise que associa sujeitos e objetos (LATOUR, 2005) pode colaborar no 

processo de objetificação que faz os objetos mais importantes que sujeitos e dão ao 

sujeito a mesma importância de objetos.  
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Assim, enfatizo como plano de fundo para este trabalho a conversão de uma 

estrutura antropocêntrica, a associações que favorecem conexões de modo mais comum 

que relações. Essa abordagem vai além de identificar como fortes e necessários os laços 

fracos chegando às vias de discussão sobre o eterno vir a ser e as dúvidas acerca do 

papel que os laços quase matrimoniais entre o sócio e virtual desempenham na 

sociedade. 

 

2.3.2 As redes que nos associam 

 A sociedade como associação distancia-se da sincronia de tempos e eventos 

pontuada no subtópico anterior, e aproxima-se da ideia de associações constantes que 

transcendem barreiras de espaço e tempo. Pensar as redes sociais como associação não 

apenas é considerar a diacronia da história, como a própria dinâmica da sociedade atual. 

Latour (2005), apesar de não negar a importância do estruturalismo e seu poder de 

explicação, defende que este apresentou dificuldade em explorar o mundo pela sua 

formatação, considerando-o mal ajustado ao lidar com associações fora de entidades não 

sociais. Uma das grandes contribuições da internet, converge com o que pontuou Latour 

que repensa o estudo social em uma estrutura fechada. Desse modo, o estudo da 

sociedade fechada em rede torna-se um processo de associação, um constante vir a ser 

(LATOUR, 2005; CASTELLS, 2009; LEMOS, 2010; RECUERO, 2010; PELIPENKO, 

2013).  

Pelipenko (2013) explica que o advento da internet trouxe à tona a ideia de 

associação por ter levado a discussão sobre Existência pelo Devir. Pela lógica 

linguística, semântica, ou como Pelipenko designa “logocênctrica”, o Dever era 

predominante e a Existência não era questionada. Apesar dele não usar diretamente o 

termo Teoria das Associações, ele destaca a internet como movimento cultural e 

psicológico que valoriza a expressão livre não padronizada, a espontaneidade humana e 

formas irregulares não estruturadas.   

Na Filosofia, a ideia da existência como algo inquestionável e estruturada, é 

atribuída a Parmênides que no século V a.C, se posicionou a favor do sentido puro e 

imutável de existência.  Heráclito de Éfeso também no século V a.C contrapõe a ideia 

de Dever admitindo que tudo está em constante mudança e por isso os eventos não se 

repetem ainda que sejam aparentemente iguais, assim nasce a ideia do Devir. Sustenta-

se então uma visão de mundo como destacada por Nieztsche na qual o ser humano 

ocupa o lugar de tornar-se. É também Nietzsche quem destaca a necessidade de uma 
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compreensão estética do mundo onde os sentidos devem estar sob um mesmo nível, a 

natureza.  

Desse modo, há uma dissolução do que se concebia por vínculo social, que agora 

não é mais que uma massa composta de átomos individuais (LYOTARD, 2009). 

Entretanto, cada átomo é tomado em relações que agora estão mais complexas e móveis. 

Todos estão ligados por circuitos de comunicação, expostos às diversas mensagens da 

natureza, as quais não compete ao sujeito controlar. Assim, a finalidade de vida no 

século XX, dá lugar a diligência de cada indivíduo, entregando cada qual a si mesmo 

(LYOTARD, 2009; TADEU, 2009).  

O sentido de associação em si e o processo de vir a ser entregando-se cada qual a 

si mesmo, foge da ideia estática e é compreendido como movimento. Essa noção de 

movimento é considerada por Latour como parte da definição do social, que para ele é 

um movimento de reagregações e reassociações onde não apenas a sociedade é o social, 

mas também a natureza, que relativiza o sentido de humano e objeto (LAW, 1992; 

LATOUR, 2005; FRANÇA; NETO; DIAS, 2015). 

Há então o que Pelipenko denomia homo digitalis que surge como fruto de uma 

remodelação cultural e psicológica a qual enxerga um objeto representado por 

significados que ao mesmo tempo são dissolvidos neles. Ele posiciona a internet como 

facilitadora de associações arbitrárias e relativiza o que se entende por estrutura 

compreendendo as relações em redes virtuais como uma forma de realização cultural 

 
Here, in the field of arbitrary associations (ahead of the backward-looking 
reflection front, semantic structures of any other kind are yet to be built), 
everything can mean everything, because to an autonomous mind, which has 
broken away from humanity’s common cultural background, all meanings are 
fluid, impermanent, and defined by convention. (PELIPENKO, 2013, p. 83). 
 
 

A partir das associações o indivíduo pode transformar-se (CHAVES, 2008; 

CASTELL, 2009). Nas redes sociais virtuais (sociovirtuais), o social como associação 

foi possível especialmente com o advento das redes sociais virtuais. Isso favoreceu as 

relações afetivas ao passo que, por meio de um ambiente virtual de interação à distância, 

as comunicações permitiram relacionamentos interpessoais também com desconhecidos 

(LOIOLA; MOURA, 1997; BAUMAN, 2004; NICOLACI-DA-COSTA, 2005; 

CHAVES, 2008). Essa possibilidade despertou o interesse de engajamento cada vez 

maior de usuários nas redes que contam com artefatos cada vez mais desenvolvidos para 

manter-se conectado. 
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As redes virtuais surgiram a partir da proposta de Web 2.0, que foi creditada a 

Tim O’Reilly como uma reconfiguração da internet em plataforma na qual a principal 

regra para obter sucesso nela seria o desenvolvimento de aplicativos capazes de serem 

moldados pela interferência dos usuários (O’REILLY, 2005). Aqui, aproximo a visão 

da décima premissa da Lógica Dominante do Serviço tratada anteriormente, a respeito 

que a experiência será determinante na criação de valor (VARGO; LUSCH, 2004; 2006; 

2007; 2008; 2014). Assim, em consonância com a proposta de O’Reilly, o usuário das 

redes sociovirtuais, mediante suas intervenções, tem autonomia para modificar o que 

lhes é ofertado a fim de atender sua expectativa de valor. 

 

2.3.3 Relacionamentos na palma da mão 

 A proposta discutida por O’Reilly acerca de uma rede moldada pela interferência 

dos usuários, encontra nos aplicativos formas de comunicação que coexiste com a 

comunicação em redes sociovirtuais (LATOUR, 2005; COSTA, 2008; CASTELLS, 

2009). Essa reconfiguração social mediada pela internet possui características peculiares 

que integra usuários com diversos interesses. Os aplicativos de relacionamento surgem 

dentro da proposta das redes sociais como programas que são desenvolvidos por 

empresas ou pelos próprios usuários (SILVA, 2011). 

Silva destaca que os aplicativos sociovirtuais, contribuíram em grande parte para 

o sucesso atual do site Facebook. Essa análise que ele faz se deve ao fato de que a 

maioria dos aplicativos existentes hoje no ciberespaço estão vinculados à rede 

Facebook. Assim, os usuários são incentivados a permanecer mais tempo em navegação 

neste site. Os aplicativos permitem o alcance de boas oportunidades de negócio, 

fortalecendo a economia de comunicação virtual mediante adoção e engajamento de 

usuários (SILVA, 2011; CASTRO; FARIAS; JÚNIOR, 2015; MEILI; PEREIRA, 

2015). Certamente, o grande destaque dos aplicativos virtuais é sua característica 

ubíqua, a qual permite que os usuários controlem sua vida e rotina na palma da mão 

pelo uso de smartphones (GRANERO; COUTO, 2013). Desde 2014, os smartphones 

ultrapassaram a quantidade de computadores em residências no Brasil como opção de 

uso de internet (IBGE, 2016). Desse modo, não é incoerente afirmar que os aplicativos 

estão sendo mais utilizados que os sites. Esse fato também se sustenta pela maior 

possibilidade de interação uma vez que os aplicativos, sejam pagos ou gratuitos, 

possibilitam que os usuários sejam ao mesmo tempo consumidores e produtores de 

informação, sendo necessário o engajamento (OIKAWA, 2013). 
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Os aplicativos de relacionamento virtual compartilham a proposta das redes 

sociovirtuais à medida que tais quais elas, os apps representam uma nova forma de 

comunicação que se configura em inovação no modo como os relacionamentos se 

estabelecem na sociedade (CASTRO; FARIAS; JÚNIOR, 2015). Tais relacionamentos 

são direcionados a fins diversos, dentre eles a manutenção aos laços entre famílias e 

amigos (PORTUGAL, 2014); estabelecimento de laços fracos com alto poder de 

mobilização social, como vem acontecendo no Brasil (PERUZZO, 2013; RECUERO, 

2014); e busca de relacionamento amoroso ou sexual (DELA COLETA; DELA 

COLETA; GUIMARÃES, 2008; BESERRA, 2012; MCGRATH; BLECKER; TAWIL, 

2014; JAMES, 2015; MEILI; PEREIRA, 2015; JACKSON; HUANG; KASOWITZ-

SCHEER, 2015; SÁNCHEZ, 2016). Quando pensamos no uso de tecnologias como 

smartphones por exemplo, temos de modo literal a possibilidade de relacionamentos na 

palma da mão. 

Quando se trata dos fins de relacionamento, a discussão acerca dos laços fortes e 

fracos levantada por Granovetter na década de 70 divide opiniões. Ao passo que as 

conexões por internet aumenta o número de amigos e parceiros, contribui para afastar o 

indivíduo de relações reais de modo que, imerso em uma possibilidade infinita de 

conexões, o sujeito distancia-se dos vínculos permanentes e conta com cada vez mais 

amizades e, paradoxalmente, cada vez mais com o sentimento de solidão  

(LIPOVETSKY, 1991; VASCONCELOS, 2014). Ademais, também se critica a 

instrumentalidade do ser humano nas relações uma vez que os relacionamentos e laços 

formados por conexões são uma combinação de ausência e presença (MCCRACKEN, 

2007; GIDDENS, 1991) onde o existir está ligado a uma ação (LATOUR, 1991). Seria 

a era do pós-dever (LIPOVETSKY, 1991), que forma laços em uma Sociologia das 

Associações, discutindo-se também a imbricação, no sentido de inseparabilidade, entre 

humanos e objetos (LATOUR, 2005).  

 
Uma das características mais notáveis desta nossa era (chamem-na pelo nome 
que quiserem: a mim, “pós-moderna” não me desagrada) é precisamente a 
indecente interpenetração, o promíscuo acoplamento, a desavergonhada 
conjunção entre o humano e a máquina. Em um nível mais abstrato, em um 
nível “mais alto”, essa promiscuidade generalizada traduz-se em uma 
inextrincável confusão entre ciência e política, entre tecnologia e sociedade, 
entre natureza e cultura (TADEU, 2009, p.11). 
 
 

 Teóricos do enquadramento pós-moderno como Baudrillard (2006); Bauman 

(1997) e Lipovetsky (1994) criticam espaços favoráveis à proliferação dos laços fracos. 
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Bauman considera os aplicativos dentro do que ele define como espaço social estético 

onde as relações não surtem efeito duradouro e bem-sucedido por terem emergido por 

motivações de ordem emocional (BAUMAN, 1997). Essas relações seriam mutáveis e 

temporárias, mas compreendendo investimento de tempo e energia onde os indivíduos 

se envolvem para atender seus próprios interesses (BOISSEVAIN, 1974). Há ainda o 

pensamento de que o ambiente virtual é um lugar sem governo onde se é possível 

comprar identidades virtuais e conhecer pessoas compartilhando aquilo que você não 

pode tocar e fazer ser real, mas faz parte de uma imaginação coletiva (GOLDSMITH; 

WU, 2006).  

Essa imaginação coletiva é explicada por Lévy (1999) no fenômeno das 

conexões como uma era de ilusão, sempre buscando a expectativa de ter e aumentando a 

sensação de liberdade pela fluidificação do outrora instituído. Sobre este argumento, 

destaco o que Lipovetsky se refere como era do vazio, ou seja, ao passo que as conexões 

permitem maior possibilidade de encontros, liberdade e emancipação, dificultam uma 

relação intensa e constante; favorece o sentimento de esvaziamento do outro; e a solidão 

em si mesmo. 

Os relacionamentos em aplicativos sociovirtuais contribuem assim, à sensação 

de solidão, suprindo uma ausência de modo temporal e superficial, mas sem garantia de 

envolvimento. A proposta favorece a criação de identidades virtuais que podem ao 

mesmo tempo emancipar o criador e aprisionar o outro que acreditou naquela verdade. 

Anonimato, nomadismo, narcisismo; o corpo como objeto de troca e assim, 

 
O tecnológico tornou- se pornô: o objeto e o sexo entraram no mesmo ciclo 
ilimitado da manipulação sofisticada, da exibição e da proeza dos comandos 
à distância. E assim o tema virtual ou ‘não presença’, ocupa um lugar não 
designável. A virtualização reinventa uma cultura nômade, onde surgem 
interações sociais caracterizadas por relações que se configuram com um 
mínimo de inércia. E neste processo, quando uma pessoa,uma coletividade, 
um ato, uma informação se virtualizam, eles se tornam ‘não presentes’, se 
desterritorializam. Alguma coisa os separa do espaço físico, geográfico, da 
temporalidade do relógio e do calendário (VASCONCELLOS, 2014, p. 105). 
 
 

Desse modo, paradoxalmente, o ciberespaço é também ocupado pelo vazio de 

quem o integra. Quando se pensa nas tecnologias móveis especificamente no 

crescimento de vendas dos smartphones, o consumo de aplicativos de relacionamento 

permitem conexões entre indivíduos que são consumidores de todo tipo de conteúdo. 

Desse modo, o consumo torna-se inesgotável e em constante movimento uma vez que 

as tecnologias permitem que ele, o consumo, seja carregado com o próprio corpo 
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(GRANERO; COUTO, 2013). Nesta relação de promiscuidade tecnológica 

(VASCONCELLOS, 2014) e ubiquidade (CASTELLS, 2003), também o corpo torna-se 

desejo de consumo de outro. Assim, como sugere Granero e Couto, mais do que o 

consumo do objeto, a internet permite que a subjetividade das pessoas se torne produto 

a ser consumido. Uma vez que as pessoas continuam em sua essência sujeitos, mas 

assumem característica de objeto sendo consumidas por outras, tem-se a objetificação 

do sujeito em uma sociedade de consumo (BAUDRILLARD, 2006). 

Destaco que essa objetificação vista com base na teoria que referenciei, somente 

é possível ser alcançada se compreendermos o que foi dito no início do tópico acerca da 

compreensão metafórica de rede sociovirtual. Enfatizo essa necessidade porque se a 

compreensão de rede e todo o arcabouço da teoria de Granovetter e Latour forem 

compreendidas acerca do sentido sociotécnico, a discussão fica restrita a um 

entendimento que remete à estrutura uma vez que cada coisa vai continuar em seu lugar 

de origem. Assim, considero o instrumento srmartphone, aqui falado, como uma 

extensão do corpo humano. Um artefato que faz parte de sua vivência e do seu dia a dia 

a ponto de transcender o caráter utilitário do que seria um aparelho celular, para se 

tornar algo essencial à rotina seja para sinalizar compromissos marcados, fornecer 

informações sobre o tempo, traçar rotas geográficas ou compartilhar momentos do dia a 

dia. 

Esta transcendência do caráter essencial do objeto é para Baudrillard, 

objetificação em si; para Haraway (2009) está explicado como ciborgue; para Latour é o 

objeto quase sujeito. Mas seja qual for a terminologia todas só poderão ser 

compreendidas se entendermos o contexto que proporcionou liberdade ao sujeito de ser 

o que quiser em uma sociedade que, em linhas gerais, considerou-se chamar pós-

moderna. 

 

2.4 O MODERNO E O PÓS: UM RECORTE NECESSÁRIO 

 

O que separa a modernidade da pós-modernidade? Há que se dizer que a 

pergunta não tem uma resposta simples. Primeiro porque a pós-modernidade não é 

simples, segundo porque ela não possui apenas uma resposta. Não existe consenso 

acerca do pós-moderno e no âmbito acadêmico é possível perceber algum nível de 

resistência em trabalhar abordagens teóricas pós-modernas, especialmente nas ciências 

sociais aplicadas. 
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Por esta razão, a contextualização pós-moderna aqui apresentada é menos por 

considerações de método e mais por uma discussão que consolida a partir de Lyotard 

(1979/2009)2 a prerrogativa que Nietzsche (1887/1998) pontua como transvaloração da 

moral, por enfatizar o fim das metanarrativas nas esferas sociais (BONNICI, 1999). Sob 

este pensamento fala-se em pós-moderno (LYOTARD, 2009), modernidade 

descontinuada ou tardia (GIDDENS, 1991; 1944/1997), modernidade reflexiva (BECK, 

1944/1997), hipermodernidade ou era do vazio (LIPOVETSKY, 1983/2005), 

modernidade líquida (BAUMAN, 2001). Justifico o objetivo deste tópico que trás o 

sentido de objetificação colocando o consumo como irreprimível e destrutivo que faz 

das pessoas, produtos de outras.  

As citações de autores ditos modernos aparecem aqui para delimitar um 

entendimento conceitual e metodológico, uma vez que não existe consenso acerca da 

pós-modernidade. As considerações pós-modernas especificamente no objeto aqui 

estudado apoiam a inferência de que os mecanismos de interação social disponíveis hoje 

contribuem a um processo de objetificação do sujeito a partir do momento que oferta 

grande variedade de pessoas que desenvolvem com outras relações utilitárias no sentido 

de consumo compreendendo rituais de pesquisa, utilização, troca e descarte.  

 

2.4.1 O consumo além do moderno 

 O modelo de uma sociedade moderna marcada pelo que se coaduna como 

sociedade de produtores, já abrigava uma sociedade consumista. No entanto, os desejos 

dos consumidores estavam inseridos um ambiente confiável e durável. Adquirir e 

possuir um bem durável era sinônimo de poder, status e segurança contra as incertezas 

futuras (BAUMAN, 2008). Há ainda que se destacar que a visão moderna mantinha-se 

antropocentricamente estruturada compreendendo o consumidor como um indivíduo 

quase isolado.  

Embora a evolução dos estudos no campo sociológico, psicológico e filosófico 

mostrem que a construção da identidade do indivíduo é moldada a partir do consumo, as 

decisões do consumidor moderno não eram consideradas sob a influência do meio 

social (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Outra característica da sociedade moderna é 

o fato de que pensar em estrutura, é entender cada coisa em seu lugar. Objeto sempre 

objeto, instrumento, funcional, útil. Sujeito sempre humano, superior, valorativo, 

                                                             
2 Ano da primeira publicação/Ano da edição consultada. 
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crítico. Nesse contexto, o instrumento é de fato o meio que proporciona um signo maior 

atrelado ao ato de consumir. 

O consumo sob a égide do ato de consumir funcionalmente no contexto moderno 

é estudado por Campbell (2006) destacando a ambiguidade do significado do termo. No 

sentido etimológico da palavra em latim, Campbell destaca que consumo vem de 

consumere, designando a ideia de destruição ao acabar tudo. No inglês, a palavra 

consumo vem de consummation remetendo a uma ideia oposta a origem latina, de 

agregar. No Brasil, Campbell destaca o significado destrutivo do termo, uma vez que a 

abordagem fornecida no inglês refere-se à consumação como ato sexual. 

O sentido destrutivo do termo consumo está além de uma exaustão de bens. 

Campbell (2006) defende a ideia de uma dimensão física e emocional ligada ao sujeito. 

Apesar de não dialogar com Bauman, uma vez que este se apoia num contexto pós-

moderno, Campbell concordaria com este autor ao pontuar o consumo no sentido 

destrutivo, assim, também para Bauman, o consumo está ligado a vontade de consumir. 

“Absorver, devorar, ingerir e dirigir, aniquilar” (BAUMAN, 2003, p. 23). Esta visão 

posiciona o consumo na pós-modernidade como destrutivo e constante uma vez que 

“fundando-se sobre uma ausência, o consumo torna-se irreprimível” (BAUDRILLARD, 

2009, p. 211). 

Ao que se percebe, tanto em perspectivas modernas, quanto pós-modernas, o 

consumo permanece na esfera do “mal necessário”. Bourdieu (1989), apesar de se 

posicionar dentro da modernidade, pode ser aqui citado fazendo um recorte do 

pensamento dele que propõe um olhar expansivo sobre o sentido destrutivo do consumo 

do ponto de vista de constructo da gênese social. Para ele, 

compreender a gênese social de um campo, e aprender aquilo que faz a 
necessidade específica da crença que o sustenta, do jogo de linguagem que 
nele se joga, das coisas materiais e simbólicas em jogo que nele se geram, é 
explicar, tornar necessário, subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-
motivado os atos dos produtores e as obras por eles produzidas e não, como 
geralmente se julga, reduzir ou destruir (BOURDIEU, 1989, p. 69). 
 

A compreensão do consumo e produção no âmbito da gênese social remete ao 

debate do consumo na cultura uma vez que estão presentes coisas e símbolos. Desse 

modo, a visão moderna de Slater (2002) pode ser lembrada por apresentar uma sucinta 

diferenciação entre o consumo e a cultura do consumo. Slater enfatizar que o consumo é 

sempre um processo cultural, mas a cultura do consumo, a sociedade dele, relaciona-se 

à escolha, ao individualismo e à relação mercadológica.  
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A cultura do consumo designa um acordo social onde a relação entre a 
cultura vivida e os recursos sociais, entre modos de vida significativos e os 
recursos materiais e simbólicos dos quais dependem são mediados pelos 
mercados (SLATER, 2002. p. 17).  

O que se percebe na visão moderna daquilo que se entende por Sociedade de 

Consumo, é que esta se encontra arraigada em uma estrutura que compreende a 

presença de um instrumento consumido, um bem; um mercado que distribui esse bem; e 

um consumidor, sujeito que o consome. Na pós-modernidade percebe-se o fim da visão 

estrutural e uma relativização do que é bem de consumo, uma vez que o caráter 

funcional não está somente inerente ao objeto consumido, mas ao próprio consumidor. 

Por esta razão, a compreensão de consumo em perspectiva pós-moderna é sempre 

destrutiva e o fim dela é  

a funcionalização do próprio consumidor, a monopolização psicológica de 
todas as necessidades, - uma unanimidade do consumo que corresponde 
enfim harmoniosamente à concentração e ao dirigismo absoluto da produção 
(BAUDRILLARD, 2009, p. 193). 

 

 Deste modo, o dirigismo absoluto infere aquilo que Bourdieu (1983) identifica 

acerca do consumo, que o coloca como um império cujos contornos são infinitos. Cada 

consumidor pode remodelar suas maneiras de viver a partir do consumo intimizado e 

suas infindáveis opções de escolha. Lipovetsky (2007), falando de hiperconsumo, mas 

dentro da mesma abordagem, pontua um pensamento semelhante uma vez que para ele 

também, não existe uma ideologia de satisfação de necessidade, mas de lógica de 

diferenciação social. Neste ponto, a ideia de Lipovetsky pode assumir concordância 

com a ideia moderna de Bourdieu ao rebuscar questões de distinção de classes pelos 

bens que se adquire.  

Bourdieu apoia seus estudos sob uma noção na qual a visão capitalista de uma 

sociedade moderna comporta a estrutura do que se produz para ter. No entanto, o que se 

tem na sociedade pós-moderna é um deslocamento para parecer. O olhar sai de dentro 

de si para mostrar-se para fora, para outro e desejar ser interessante (LASCH, 1983; 

SIBILA, 2008; SANTO, 2013). Desse modo, todo o esforço em tornar público o 

consumo parte da ideia de mais do que ter, há que parecer que tem para os outros. 

Assim, a publicidade que os indivíduos fazem é deles mesmos. Tornam-se estratégia de 

mercado e o desejo de exaltar-se, o instrumento do capital que mediante a capacidade 

criativa dos consumidores, transforma-os em mercadoria. 

 

2.4.2 Sobretudo, Consumidores 
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A discussão que delimita o consumo ao contexto pós-moderno compreende uma 

situação cultural (consumo) e uma situação social (pós-moderna) que coloca o consumo 

no sentido destrutivo (CAMPBELL, 2006; BAUMAN, 2008). Entende-se aqui que as 

abordagens culturais e sociais são inseparáveis uma vez que a cultura de consumo 

apresenta-se como estrutura da sociedade (BARBOSA, 2015). A discussão acerca do 

consumo proposta inclina-se em nível de análise ao debate proposto por Bauman, 

Baudrillard e Lipovetsky. A abordagem desses teóricos, conforme aponta Barbosa, 

posiciona a cultura de consumo dentro de questões acerca dos signos, reprodução de 

identidade e liquidez das relações socioafetivas. 

 Tal qual é pertinente enfatizar a delimitação analítica dos estudos do consumo à 

luz da pós-modernidade o é também ratificar que existem outros direcionamentos na 

mesma temática sobre Sociedade de Consumo como o é por Campbell, Miller, 

McCraken, Bourdieu e Slater. Assim, esclareço que ao utilizar no mesmo trabalho os 

teóricos modernos e pós-modernos, tenho a compreensão de que eles não dialogam 

entre si, porém auxiliam o entendimento e alinhamento ao contexto de trocas e valor 

proposto na pesquisa.  

As relações de consumo que envolvem troca e valor em sentido de liquidez na 

sociedade de consumo estão voltadas mais à discussão de valores que começa a ser 

concebida em um ambiente de transição pós-guerra. A sociedade de consumo, estudada 

sob aspectos morais e de construção de identidade pelos relacionamentos, pontua que a 

transição pós-guerra compreendeu a passagem de uma sociedade de produtores para 

uma sociedade de consumidores. A sociedade de produtores era caracterizada 

prioritariamente pela segurança nos desejos de consumo dos indivíduos que priorizavam 

o apego a coisas seguras; enquanto a sociedade de consumidores está direcionada ao 

sentido de reconstrução de relacionamentos entre consumidores e objetos de consumo, 

que estão imbricados nas relações humanas (BAUMAN, 2008). Dessa forma, nos 

tornamos, sobretudo, consumidores. 

De acordo com a proposta até aqui apresentada, acrescento que há o 

entendimento acerca da diferenciação entre social e psicológico. Aqui as relações entre 

indivíduo e sociedade estão imbricadas mediante a desfragmentação destes 

(SANTIAGO, 1990). Nascimento (2014), ao aproximar o mal-estar identificado por 

Freud na psicanálise aquele abordado por Bauman nos estudos da sociedade pós-

moderna, pontua que em Freud o mal-estar que permeia a civilização é aquele onde o 

indivíduo troca parte do que se entende por felicidade por um tanto de segurança; 
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enquanto em Bauman, o mal-estar reside na troca da segurança pela liberdade, requisito 

para felicidade (BAUMAN, 1998).  

Não é objetivo do tópico o aprofundamento em estudos psicanalíticos 

primeiramente por alinhamento de pesquisa e também porque a compreensão de Freud é 

moderna e estruturada em uma construção social sólida, de valores e normas 

estabelecidos. Por sua vez, a abordagem aqui apresentada é de uma sociedade pós-

moderna que faz o diagnóstico de liquidez, na qual a percepção de valores morais 

configura-se em instabilidade. Contudo, é necessária a compreensão do delineamento 

que conduziu o recorte do consumo ao objetivo principal que é estudar a objetificação 

entre as relações socioafetivas permitidas pelo consumo de um aplicativo virtual.  

Aqui, apresento a construção prévia do bem a ser estudado, a saber, o aplicativo 

Tinder. Assim, a abordagem social que toma como ponto de partida o Tinder como bem 

que embasa a construção dos significados utiliza a proposta estrutural sugerida por 

McCracken (2003). Com fins de atender os interesses de estudo no campo do 

marketing, compreendo então o Tinder como o bem a ser consumido que atua no 

sentido de transferência de significado. Neste caso, o significado está ligado a cocriação 

de valor aqui já discutida. 

É pertinente destacar que o modelo proposto por McCracken (2003) é baseado 

em uma visão moderna da Sociedade de Consumo. Aqui este modelo é usado para 

embasar o método enquanto a visão pós-moderna de uma sociedade de consumo no 

sentido destrutivo será discutida mediante os achados da pesquisa. Para atender tanto a 

proposta teórica moderna de McCracken (2003) quando a proposta pós-moderna de 

objetificação de Baudrillard (2009) assume-se o léxico da Lógica Dominante de Serviço 

(LUSCH; VARGO, 2014) que integra empresa e consumidor. 

O modelo de McCracken está apresentado na figura a seguir: 
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FIGURA 1: Movimento de Significado 
FONTE: McCracken (2003, p. 100). 

 

McCracken explica que o mundo culturalmente construído transfere o 

significado para o bem de consumo que, por sua vez, transfere para o consumidor 

individual. Ele pontua esses momentos como “mundo-para-bem e bem-para-indivíduo” 

(p. 100). No entanto, percebe-se que o processo de transferência de significado trazido 

por McCracken trata de um contexto de objetivação uma vez que mundo é a vitrine que 

apresenta os fenômenos aos consumidores e predetermina o comportamento na esfera 

de ação. São as “lentes e plano de ação presentes em um mundo forjado pela cultura” 

(MCCRACKEN, 2003, p. 101). 

Aqui foi dito que a proposta de um bem de consumo valora-se mediante as 

experiências. De outro modo, pode-se usar a metáfora de McCracken ao dizer que as 

lentes do plano de ação mudam mediante a subjetividade de cada consumidor. 

Considerando ainda que o bem aqui é artefato tecnológico, há que se destacar dentro da 

problemática da subjetivação a tecnologia como produto da mudança na prática social 

individual em um mundo guiado pela evolução rápida e constante (LIPOVETSKY, 

2004; SANTO, 2013). 

Desse modo, o aplicativo aqui analisado, Tinder, se apresenta tal qual Bauman 

considerou o contexto das redes sociais, a saber, como comunidade transitória e volátil, 

que propõe a ideia de liberdade (BAUMAN, 2001). Por conseguinte, os consumidores 

de aplicativos de relacionamento virtuais sentem livres de cartilhas e criam suas 

próprias intenções e propostas de uso (SANTO, 2013). Essa ideia sustenta o argumento 

de cocriação de valor. Um valor não monetário, mas essencial em ser compreendido 

menos como troca econômica e mais como valoração e compreensão subjetiva.  

Assim, sugiro que o mundo culturalmente construído no modelo de McCracken, 

é o próprio aplicativo, a saber, um espaço ciber3 sem contornos delimitados de espaço e 

tempo. E ao colocar em específico o Tinder como o mundo cultural, a lente que 

promove o plano de ação funciona como o mundo que fornece as opções de interação 

entre os indivíduos. Sendo assim, o modelo que transfere o significado do Tinder como 

mundo culturalmente construído para o consumidor tem como principal bem, a 

experiência nas trocas e segue a figura a seguir: 

                                                             
3 O espaço ciber promove a ideia de identidades múltiplas uma vez que é possível ao indivíduo estar em 
vários lugares ao mesmo tempo. A ideia de ciberespaço também atua como vitrine para que os usuários 
exibam suas práticas de consumo através de redes sociais (MASCARENHAS; TAVARES, 2011). 
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FIGURA 2: Transferência de significado mundo-para-experiência e experiência-para-valor. 
FONTE: Elaboração própria (2016) com base em McCracken (2003). 

 

 Deve-se justificar que essa figura foi desenvolvida observando o modelo de 

McCracken (2003) em um mundo de relações sociovirtuais dentro de um ciberespaço 

(LÉVY, 1998) onde o sentido utilitário das pessoas configura as relações líquidas em 

relações de consumo em processo de objetificação (BAUDRILLARD, 2009). Esse 

modelo contextualiza o modelo de McCracken exibido na Figura 2, e em sua concepção 

foram consideradas as particularidades do campo pesquisado.  

Primeiramente, como pode ser observado, o modelo de McCracken considera o 

mundo culturalmente construído como responsável pela transferência do significado. A 

figura que proponho considera o aplicativo Tinder como esse mundo. O Tinder 

representa o mundo culturalmente construído em um contexto de temporalidade, 

característico do contemporâneo. Nele, tal qual um mundo culturalmente construído, os 

indivíduos presentes possuem percepções diferentes, porém motivações comuns dentro 

do mesmo espaço. Ainda que os indivíduos inseridos nesse mundo culturalmente 

construídos não tenham diretamente plena consciência da finalidade dele, eles têm 

opção de escolha em entrar nele e compartilhar os valores propostos uma vez que existe 

a concordância e proposta de uso. 

Quanto ao que McCracken considera como bem de consumo eu considero como 

‘bem’, a própria experiência nas trocas envolvidas no mundo culturalmente construído, 

no caso o Tinder, que por sua vez, vai gerar um valor. Tal posicionamento se dá por 

entender que no modelo de McCracken o bem consumido é o que vai criar o valor. 

Assim, para o autor, esse bem é necessariamente econômico e material. Contudo, a 

proposta de cocriação de valor coloca a experiência como possível de ser valorada além 

do ‘bem’. Nesse caso, o valor criado não é apenas pelo Tinder em si, mas sim pelas 
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experiências vivenciadas. Isso fica claro ao considerar, no primeiro tópico deste 

trabalho (Tabela 1), a primeira premissa da Lógica Dominante de Serviço que coloca o 

serviço como a base fundamental de troca. Ora, neste caso, temos de fato um serviço 

dentro da Lógica do Serviço, o Tinder, de modo que este é a base que possibilita a troca. 

Dessa forma, será então as experiências provenientes da troca, a base do valor. 

Há que se observar ainda que, partindo do mundo culturalmente construído, os 

indivíduos desse mundo recebem a publicidade e o sistema de moda. No Tinder, a 

publicidade pode ser vista de duas formas. Primeiramente, é necessário compreender 

que a atividade publicitária tem raízes desde a Antiguidade Clássica e se desenvolveu 

mediante utilização de símbolos para identificar a atividade de cada comerciante 

(MUNIZ, 2004). Assim, o conceito para publicidade estava ligado necessariamente a 

ideia informativa e ao lucro pela venda de algo. 

 No mundo contemporâneo Muniz (2004) enfatiza que a publicidade mitifica e 

converte o objeto de consumo em ídolo atribuindo a este, atributos que ultrapassam suas 

características reais. Filho e Azevedo (2011) explicam que  

 o texto publicitário é aquele cuja estrutura tem suas sentenças argumentativas 
construídas a partir de uma idéia mais ampla que impõe sempre a busca  pelo 
convencimento do receptor/co-enunciador, com argumentos construídos para 
persuadir e seduzir o interlocutor. Para tanto, utiliza-se, na maioria das vezes, 
tanto da linguagem verbal, quanto da linguagem visual as quais apontam 
eventuais vantagens no consumo de determinado produto, serviço, ou idéia 
uma vez que persuadir não é a única função do texto publicitário. (FILHO, 
AZEVEDO, 2011, p. 8). 

 

Desse modo têm-se tanto a publicidade informativa quanto a persuasiva. Ambas 

podem se estender ao Tinder e ao próprio consumidor que publiciza ele mesmo em uma 

relação híbrida. A publicidade do aplicativo ganha maior força pela indicação boca a 

boca de conhecidos que o utilizam. Também é possível encontrar a publicidade no 

próprio site oficial e como pop up na instalação de apps semelhantes.  

A publicidade diferencial que envolve o consumo do app é aquela na qual os 

próprios usuários publicizam a si mesmos. Essa é a publicidade persuasiva que apoia a 

objetificação. É a publicidade híbrida apontada por Covaleski (2014) na qual a interação 

entre os usuários é essencial para manutenção do bem consumido. O Tinder funciona 

como vitrine exibindo as múltiplas possibilidades de conexões capazes de atender os 

interesses diversos dos usuários. Sob este aspecto, a publicidade híbrida e o sistema de 

moda saem do mundo culturalmente construído às trocas e experiências. Tornam-se 
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então inerentes aos próprios consumidores do aplicativo que devem mostrar-se atrativos 

e persuadir outros consumidores ao consumo deles próprios.  

A forma como os consumidores individuais perceberão o valor do aplicativo, 

implica considerar o que ele proporciona. O formato do Tinder em si, permite a busca 

de outras pessoas por afinidade (interesse). Mediante a combinação destes é possível a 

interação entre os indivíduos e, de forma última, o descarte deste quando não o for mais 

interessante aquele contato, ou mesmo surgir outro mais atrativo. Deve-se salientar que 

o descarte ou substituição de um contato não é condição necessária à objetificação. No 

que diz respeito ao item do descarte, posiciono o meu entendimento de forma ampliada 

onde o indivíduo pode não descartar e sim acumular contatos e experiências que serão 

adequadas em situações específicas. Neste aspecto, deve-se considerar também a 

possibilidade da criação de um laço forte entre os indivíduos que se conheceram no 

aplicativo.  

Assim, como pode ser observado, o modelo aqui desenvolvido, afasta a ideia de 

consumo de um contexto objetivo, como compreendido por McCracken, e o aproxima 

de uma compreensão de sociedade de consumo em um contexto subjetivo, no qual o 

consumo assume um sentido de fetichismo ou, tal qual o é no pós-modernismo que 

compreende que “o consumo é uma atividade de manipulação sistemática de signos” 

(BAUDRILLARD, 2009, p. 206). Essa definição volta-se à subjetividade das 

experiências e sensações transferidas às relações socioafetivas na qual “o consumo está 

preenchendo entre nós, uma função acima e além daquela de satisfação de necessidades 

materiais e reprodução social comum a todos os demais grupos sociais” (BARBOSA, 

2004, p.14). 

Na sociedade de consumo, o indivíduo torna-se responsável por suas escolhas de 

consumo. Ao decidir por si como emprega seu tempo e como remodela sua aparência, o 

consumidor faz da moeda econômica, facilitadora de suas escolhas de consumo. Miller 

destaca que os sujeitos 

 
passam a ser eles mesmos quem, de sua irresponsabilidade, pilham e exaurem 
o mundo para satisfazer seus próprios desejos insaciáveis, tornando-os assim, 
convenientes com o capitalismo ao considera-lo como um meio para alcançar 
seus fins (MILLER, 2002, p. 11). 

 

Portanto, orientações de desenvolvimento para o destino desta sociedade 

somente serão possíveis mediante o entendimento de que ela é perturbada 

sistematicamente por um princípio de contestação que abandona o positivismo que 
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almejem respostas para valores e fins. Como Lyotard (2003) pontuou, na pós-

modernidade esquece-se os grandes heróis de referência e coloca como herói o que se 

tem maior legitimidade sociopolítica orientados pela multiplicidade dos argumentos. O 

desejo é a experiência, o conhecimento. Vence quem tiver o melhor argumento.  

Desse modo, os autores pós-modernos, independente dos termos que se atribua a 

este movimento, posicionam a sociedade em fragmentos onde a informação e as rápidas 

conexões são mais atrativas que os relacionamentos. Assim, a discussão que até aqui 

proponho, compreende a adaptação do modelo de McCracken a uma cultura que 

reestrutura os laços e as relações humanas tornando-as utilitárias, convenientes e 

descartáveis. Por conseguinte, a transcendência do caráter objetivo – das coisas e das 

pessoas – infere aquilo que Baudrillard considera objetificação, que nesse caso, faz do 

Tinder mais do que um bem; e de um sujeito, menos que um indivíduo uma vez que é 

condição de existência, exibir-se ao outro. 

 

2.4.3 Por um quase somos sujeitos 

O Tinder permite a exibição daquilo que não se compra em lojas, shoppings e 

feiras. O aplicativo gera uma expectativa de consumo primeiro dele próprio e logo em 

seguida das experiências que ele proporciona. Os consumidores do aplicativo, 

independente do interesse ao ingressar querem a mesma coisa, sentir-se satisfeitos. 

Bauman (2008) pontua que pelo menos metade dos bens cruciais à satisfação e sensação 

de felicidade do homem, não tem preço. Aldridge (2003) faz a relação entre os 

sentimentos de prazer e felicidade, afirmando que o consumo gera prazer através da 

satisfação do desejo, mas não felicidade. Contudo, ao perceber um bem como um 

mecanismo capaz de promover essa satisfação e sensação de felicidade, o indivíduo 

transcende o caráter utilitário dele e confere a ele, um significado maior do que um 

objeto. 

Em uma perspectiva de temporalidade líquida, os sujeitos também são objetos de 

consumo de uso e descarte. É o que destaca Bauman (2008) quando afirma que os 

humanos são produtos e produtores que para existir precisam estar em movimento e 

esse movimento é, se não, consumir. Aqui, a objetificação é apresentada no sentido 

último que faz do individuo consumir o outro como mercadoria em uma relação de 

consumo, tornamo-nos então, como pontuou Latour (2005) o sujeito quase objeto, ao 

passo que o objeto o é quase sujeito. De acordo com Silva e Carvalho (2013) afastar-se 

do mal estar inerente à insatisfação amplia a ideia de custo-benefício a todas as relações 
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seja com objetos ou outros indivíduos. O que propicia uma relação objetificada entre 

humanos é também a sensação de vazio, de insatisfação ou de satisfação possível 

sempre no futuro e sempre possível ao alcance (CAMPBELL, 2001; SILVA, 

CARDOSO, 2014).  

Lipovetsky (2007) apresenta seu argumento de felicidade paradoxal, ponderando 

que o consumo por muito tempo foi tido com vistas à felicidade e assim convida a um 

debate ambíguo e relevante ao observar que se o consumo é visto como fonte de prazer 

e em um grau máximo de felicidade. Tal felicidade é um paradoxo por si só, pois por 

mais que o poder de compra tenha aumentado, por mais que a produção disponibilize 

mercadorias das mais diferenciadas ampliando as opções de escolha dos diferentes 

consumidores, os indivíduos permanecem insatisfeitos e infelizes.  

O argumento anterior fortalece a ideia de que não é o bem a ser consumido que 

gera satisfação, é a experiência. Por outro lado, tal experiência tem uma duração curta, 

posto que a natureza do homem é permeada pela insatisfação constante na qual ele 

acredita que todos os meios de consumo são válidos para trazer-lhe conforto, mas tal 

conforto é efêmero e se dissipa rapidamente (LIPOVETSKY, 2007; BAUMAN, 2009). 

De acordo com Baudrillard (2009), os símbolos que se atribuem aos bens são 

mais importantes que o sentido utilitário dele. Assim, o sentido de objetificação ocorre 

quando aquilo que é consumido amplia o caráter funcional para ser introjetado na 

estrutura mental dos sujeitos fundamentando a cultura. Para se tratar de objetificação, 

posiciono a identidade de um sujeito longe do sentido de imutabilidade. Tal premissa é 

suportada pela teoria do mundo líquido (BAUMAN, 2001; 2004), pela ideia de 

representação do eu nas relações (GOFFMAN, 1985) e pela sociedade de consumo 

numa construção pós-moderna (BAUDRILLARD, 2008).  

A identidade é vista no contexto pós-moderno como integrante de um processo 

de mudança que desloca o que se percebia como estruturado na sociedade moderna e 

agora compromete a estabilidade social do indivíduo (HALL, 2006). A ideia de 

identidade plena, completa e imutável é fantasia na pós-modernidade uma vez que 

quanto mais os sistemas de significação e representação se multiplicam, mais somos 

confrontados com múltiplas identidades possíveis e possíveis de encontrar em nós 

identificação ainda que temporal (HALL, 2006). 

Essa lógica está presente no Tinder, uma vez que sempre mostra opções 

diversas, fabricando o sujeito que parece adequado ao momento por afinidades de 

interesse, idade, gênero, localização. Essas opções também funcionam como 
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possibilidade de uma satisfação instantânea e de fuga (BAUMAN, 2008). Canevacci 

destaca a ideia de um fetichismo visual (CANEVACCI, 2008) onde os corpos difundem 

tecnologia e estilo e mediante o consumo performático exibido em imagens.  

Assim, em relação à perspectiva da sociedade de consumo, o bem não é o 

principal a ser consumido, uma vez que o consumo transcende o caráter mercadológico. 

Goffman aborda o processo de objetificação quando se refere a um indivíduo que se 

esforça a mostrar e se fazer acreditar naquilo que é mostrado. Ou seja, o que um 

indivíduo comunica é o que, de fato, ele quer que seja percebido. Desse modo, quando 

um sujeito se encontra próximo a outro desempenha atividades que justifiquem a 

aceitação dele e retribua-o enquanto presente (GOFFMAN, 1985).  

O processo de objetificação favorecido pelo Tinder compreende também um 

espetáculo que coloca todo ator como protagonista à medida que importa ver e ser visto, 

estabelecendo relações sociais mediadas por imagens (DEBORD, 2006). Essa mediação 

torna-se interessante especialmente por ser interativa. Se em um espetáculo, palco e 

plateia estão distantes, nos aplicativos de relacionamento todos estão em um mesmo 

nível e com a mesma condição de ser percebido.  

A ideia que faz do Tinder um espetáculo, encontra respaldo também no contexto 

de democratização dos meios digitais apontado por Sibila (2008). O pensamento de 

Sibila justifica também o elo que se faz no presente trabalho ao colocar o consumidor 

dos aplicativos de relacionamento como co-criadores de valor, no caso a autora se refere 

como “co-desenvolvedores” (SIBILA, 2008, p. 14).  

Numa relação de objetificação, onde o humano assume o lugar de objeto de 

consumo de outro humano nas relações, Baudrillard destaca a ideia de simulacros, ou 

seja, o olhar sai de dentro de si para mostrar-se para fora, para outro e desejar ser 

interessante (LASCH, 1983; SIBILA, 2008; SANTO, 2013). No contexto aqui 

apresentado, a hibridização entre consumidor e Tinder faz com que o sujeito seja 

objetificado, uma vez que as interações de escolha e consumo entre os usuários é 

condição à manutenção do serviço. 

 

2.4.4 Em busca do match perfeito 

Diz-se que os objetos permitem “tornar visíveis e estáveis as categorias da 

cultura” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 1996, p. 38). Assim, é pertinente destacar que o 

consumo em uma esfera de objetificação deve ser entendido como um processo pelo 
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qual os indivíduos se relacionam não apenas com os objetos, mas também com a 

coletividade em que se inserem e assim se tornam visíveis.  

Quando se trata de objetificação, tem-se que o consumo não é senão a 

manipulação sistemática de signos (BAUDRILLARD, 1996, 2009). Tais signos são 

também imagens, representações e agem como distanciamento do mundo real. Não 

consumimos mais o objeto e sim a mensagem, a imagem e o que ele representa 

(DEBORD, 2006). Neste modelo de sociedade é exaltada a busca pela liberdade de ser 

diferente e imprimir uma identidade mutável tal qual outra identidade lhe pareça mais 

conveniente na busca da felicidade (BAUMAN, 1998, 2005).  

No contexto do Tinder, tem-se a ideia de que os indivíduos publicizam a si 

mesmos com imagens ou textos com vistas a se destacar e tornar-se mais interessante 

que outros a fim de aumentar suas possibilidades de interações. O modelo do Tinder 

objetifica o consumidor à medida que oferece várias opções tal qual um menu ou 

vitrine, que permite escolher, experimentar e mediante a experiência estabelecer um 

vínculo para além do aplicativo ou distanciar-se. O aplicativo sugere que existem 

opções diferentes que podem gerar experiências mais satisfatórias mediante o interesse 

do consumidor naquele momento.  

Santo (2013) destaca o fato de que a oralidade e a escrita, que eram a via 

principal para comunicar algo foi substituída no contexto pós-moderno pelas imagens 

no ambiente virtual de modo que a personalidade se comunica pelo que se vê. Como se 

pode perceber no Tinder “as imagens dominam a narrativa” (HARVEY, 1992, p. 347) e 

por isso, muitas vezes o perfil dos usuários nada dizem sobre eles, mas as imagens que 

ele escolhe publicar de si, comunicam o seu interesse no aplicativo. Assim, “a produção 

de subjetividades torna-se um mercado competitivo em que gerenciar nossa própria 

vida, nos meios digitais, torna-se a publicidade mais eficaz” (SANTO, 2013, p. 129). 

Essa produção de subjetividade por meio da publicidade do indivíduo remete ao 

pensamento de Habermas (1990) acerca da pulverização das identidades socioculturais. 

Isso também é fruto do que Bauman denuncia em decorrência da perda de laços sociais 

que acompanharia a desconstrução de formas padronizadas de relacionamento 

(BAUMAN, 1998; 2004; 2005). Quando Rook (1985) estudou rituais ligados a cuidados 

com a aparência, ele salientou que os indivíduos poderiam escolher, comprar e usar 

objetos para celebração dele mesmo. Tal celebração é feita no Tinder utilizando 

palavras ou imagens para convencer o público ao qual se deseja atingir de que se é 

interessante para ele. 
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Quando um perfil é atraente a outro e tal atração é correspondida, diz-se que deu 

match! Assim, em busca do match perfeito, as pessoas vão acumulando perfis, ainda 

que a perfeição dure poucos momentos ou mesmo nunca seja alcançada uma vez que é a 

expectativa do perfil posterior que mantém o indivíduo nessa incessante busca. 

Pontua-se assim que a objetificação no Tinder ocorre como a representação do 

mal-estar que Bauman pontua como o ponto alto da pós-modernidade. Fragmenta-se a 

identidade causando uma sensação de descompromisso com o outro e com ele mesmo, à 

medida que a identidade assemelha-se a uma fantasia adequada, no contexto, a uma 

interação e não a outra (BAUMAN, 2004; 2005; 2008). Assim, pode-se negociar e 

revogar a identidade no intuito de perpetuar a sensação de felicidade na eterna busca de 

satisfação que mais funciona em uma formação imaginária que se constrói em 

simulacros (BAUDRILLARD, 1992).  

Desse modo, o que existe na objetificação proporcionada pelo Tinder é uma 

simulação do real pelas imagens, que provoca no outro o desejo de acumular mais 

opções. Tal compulsão não é necessariamente um transtorno psicológico, mas uma 

prática idealista além da necessidade e realidade. Sob este argumento, revisito aqui a 

construção teórica que remete em sentido último a uma compreensão que envolve a 

liquidez de um mundo que toma para si um modelo de sociedade em constante 

movimento. Por conseguinte, este movimento colabora ao que é discutido como 

liquidez da sociedade. Essa dinâmica alimenta desejos irreprimíveis de consumo de 

cada individuo que busca a possibilidade de ser feliz. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para fins de investigação da problemática proposta, a saber, de que modo as 

trocas nos aplicativos de relacionamento virtual colaboram à objetificação do sujeito, 

apresentarei nesta seção a metodologia utilizada na pesquisa e o detalhamento do objeto 

de estudo.  

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A análise que aqui proponho demandou esforço interpretativo dado o contexto 

relacional simbólico entre as partes envolvidas, uma vez que as relações imprimem 

significados profundos e pessoais. Ao considerar possibilidades de significados variados 

Creswell (2014) pontua que o pesquisador é conduzido a perscrutar a complexidade 

dessa multiplicidade de visões antes de reduzi-las a categorias simplistas.  

Destarte, por considerar uma proposta sociocultural e por entender que a 

compreensão da cultura de consumo demanda análise subjetiva mais profunda que 

abordagens quantitativas, os procedimentos de coleta e análise seguiram um ponto de 

vista interpretativista de metodologia qualitativa através do método da 

netnografia/etnografia virtual4 compreendendo principalmente observação participante e 

entrevistas em profundidade. A análise dos dados seguiu a análise de conteúdo 

qualitativa de Bardin com categorias surgidas a posteriori seguindo a lógica cross-case 

analysis de Kohlbacher (2006). 

 

3.1.1 Questões de pesquisa 

 Para fins de compreensão do delineamento metodológico, faz-se necessário 

resgatar os objetivos, bem como a problemática inicial que foi proposta neste trabalho. 

Ratifico que a proposta segue um contexto amplo dentro do Marketing que expande o 

olhar do comportamento do consumidor tornando, com aporte teórico na LDS, 

consumidor e empresa coparticipantes na oferta e criação de valor.  

 Alinhada à proposta do Programa de Pós-Graduação em Administração e 

Sociedade, aproximo as questões tratadas no âmbito do Marketing à Sociologia uma vez 

                                                             
4 Conforme Amaral et. al. (2008), o termo netnografia é mais utilizado nas áreas de pesquisa no campo do 
Marketing e Administração, enquanto etnografia virtual é utilizada mais amplamente por pesquisadores 
no campo da Antropologia e Ciências Sociais em geral. Tal como as autoras sugerem em seu artigo, 
também aqui, tratarei os termos como sinônimos.  



62 
 

que o consumo é compreendido para além de uma atividade individual e que envolve a 

compreensão de sentimentos, valores, crenças e percepções (THOMPSON, 1997). 

Assim, a problemática proposta abarcou o contexto ampliado do Marketing 

aproximando-o das consequências sociais. Desse modo, buscou-se responder de forma 

geral como as trocas nos aplicativos virtuais colaboram à objetificação dos 

consumidores? A minha inserção no campo e a constante revisão de literatura, 

permitiram que questões mais específicas fossem emergindo, inclusive com a produção 

de dois artigos, um deles apresentado em evento5. Três problemáticas contribuíram para 

que as premissas da LDS pudessem ser melhor exploradas tornando a pesquisa ainda 

mais próxima ao Marketing incluindo inclusive, o novo axioma acrescentado pelos 

autores em 2016. Outras duas problemáticas específicas colaboram ao aprofundamento 

das questões relacionadas à objetificação. São elas: 

 

 Como os recursos operantes atuam no Tinder? 

 De que forma a experiência nas trocas no Tinder atuam na cocriação 

de valor? 

 De que maneira o Tinder coordena as trocas em suas esferas 

institucionais? 

 Que significados são atribuídos pelos consumidores do Tinder a eles 

mesmos? 

 Que significados são atribuídos pelos consumidores do Tinder aos 

outros atores? 

 

Desse modo, a pesquisa responde a cada problemática proposta as quais estão 

especificadas nos objetivos e de forma ampla, no objetivo geral tal qual mostra a figura 

a seguir: 

                                                             
5 XIX SEMEAD - Seminários em Administração da FEA - Faculdade de Economia e Administração da 
USP. ISSN 2177-3866. 
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FIGURA 3: Problemáticas estruturais 
FONTE: Elaboração própria (2016) 

 

Os objetivos específicos que foram alcançados mediante o delineamento das 

problemáticas incluíram a identificação das trocas existentes no Tinder; apresentação 

do valor cocriado a partir das experiências dos usuários; análise dos atores sociais 

e econômicos como recurso para cocriação de valor do Tinder; e a discussão acerca 

da objetificação do usuário consumidor do Tinder.  

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 

 

Uma vez que as problemáticas abordadas na pesquisa enquadram-se no 

posicionamento interpretativista e que a pesquisa compreendeu trocas realizadas por 

conexões em um aplicativo virtual, o delineamento do estudo deu-se por uma 

netnografia que utilizou como principal técnica a observação participante.  

Não pretendo dissertar acerca do método em si, mas convém justificar sua 

plausibilidade de uso no presente trabalho. Em uma definição simplificada, a 

netnografia é uma metodologia interpretativa e investigativa para analisar e 

compreender fenômenos culturais das comunidades on line (KOZINETS, 1997; HINE, 

2000; AMARAL; NATAL; VIANA, 2008). Conforme Kozinets (1997; 2007), a 

netnografia requer experimentação do campo, portanto, utilizo o objeto 
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simultaneamente à pesquisa. Esse campo, por sua vez, ao ser delimitado no ciberespaço, 

está inserido na proposta de Augé (1994) que segundo o autor, promove relações que 

muitas vezes tudo o que conseguem é posicionar o indivíduo em contato com uma outra 

imagem de si, mesmo que se mostre em outra pessoa no contexto virtual. 

O delineamento da netnografia aqui proposta, seguiu as observações de Kozinets 

(1997) e Sá (2005) que são as mesmas da etnografia. Segundo Magnani (2009), estudos 

etnográficos permitem que o pesquisador compartilhe o universo do grupo pesquisado a 

fim de que vivencie as trocas com o olhar comparativo às teorias. De modo equivalente 

à etnografia, o trabalho da netnografia não implica exame de uma reunião temporária, 

mas o estudo de uma cultura específica onde o pesquisador se insere no grupo 

(KOZINETS, 1997). Desse modo, segui as seguintes premissas e critérios netnográficos 

sugeridos na literatura: 

 

QUADRO 3: Delineamento netnográfico. 
Premissa Critério Procedimentos 
Estranhamento ao objeto Indivíduos familiarizados entre eles Entrée 
O campo é permeado por 
subjetividades a serem 
consideradas 

Filtrar as comunicações não-anônimas 
Inscription, 
Fieldnotes 

Dados são interpretações de 
segunda e terceira mão 

Grupos com linguagens, símbolos e 
normas específicas 

Ética de pesquisa 

Os relatos compreendem 
múltiplas textualidades 

O comportamento de manutenção de 
como eles se enquadram dentro e fora 
do grupo 

Feedback e checagem de 
informações 

 
FONTE: Baseado em Kozinets (1997) e Magnani (2009). 
 
 

 Dentro do método da netnografia, realizei entrevistas em profundidade com 

vistas a atender o critério de comunicações não anônimas e a observação participante 

que nesta abordagem metodológica, foi a principal técnica para aplicação do método. 

Segundo Rocha e Rocha (2013), a observação participante destaca-se como um método 

etnográfico que permite chegar a respostas subjacentes ao discurso e ao comportamento 

dos indivíduos em dado contexto.  

 Desse modo, nesta fase, segui o que sugeriu Jorgensen (1989) acerca da 

observação participante em fase desfocada e focada. A fase dita desfocada foi utilizada 

no intuito de reconhecer no campo as características que dele emergem a fim de 

preparar o pesquisador à imersão. A segunda etapa consiste em observação focada na 

qual, ciente das principais características do campo, o pesquisador pode debruçar-se em 

tópicos específicos.  
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 A observação participante também foi crucial para aprofundar as interações além 

das entrevistas uma vez que no decorrer do contato entre pesquisador e pesquisado, 

muitas vezes surgia relação de coleguismo. Essa etapa preenche a lacuna identificada no 

método por Amaral et. al. (2008) acerca da fragilidade da netnografia que perderia 

contato presencial, uma vez que gestos e expressões só podem assim ser percebidos por 

texto e emoticons. Desse modo, a possibilidade de encontros presenciais atende o que 

pontuou Rocha e Montardo (2005) 

a validade da etnografia na contemporaneidade na observação de 
manifestações de formas da cibercultura, merece um aprofundamento que 
leve em conta a possibilidade de olhar o objeto, de aproximar-se dele de 
modo virtual, on-line e netnográfico, mas também, quando existir a chance, 
de modo presencial. (ROCHA; MONTARDO, 2005, p. 19-20). 

 

 Mediante as observações destacadas, apresento a figura a seguir com o 

delineamento metodológico seguido. Dentro da netnografia contemplo a triangulação 

entre revisão da literatura, observação participante e entrevistas em profundidade: 

 

 

FIGURA 4: Técnicas empregadas ao alcance dos objetivos. 
FONTE: Elaborado pela autora (2016). 

 

 Para coletar o material necessário à netnografia, a técnica de entrevistas em 

profundidade foi útil por permitir uma maior cumplicidade em confidências nas 

respostas que um questionário, favorecendo a análise (COLLIS; HUSSEY, 2005). A 

entrevista também permitiu que o respondente refletisse sobre si e seu pertencimento no 

aplicativo. O instrumento utilizado para esta etapa foi um roteiro semiestruturado 

elaborado a partir das etapas da observação participante. 
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 Cada entrevista foi tratada como um caso individual e após a releitura de todas 

elas emergiram categorias para análise de conteúdo qualitativa. Esse modelo observa o 

sugerido por Kolhbacher (2006) acerca do cross-case analysis e a partir deste 

entendimento, é possível analisar mais profundamente os fenômenos e compreender os 

diferentes significados para cada respondente.  

 A categorização mediante a releitura das entrevistas como casos individuais 

permitiram a análise dos achados pelo método Análise de Conteúdo de Bardin (2009). 

As etapas para a realização da análise de conteúdo compreendem a fase pré-analítica 

com organização do conteúdo a ser analisado; a fase de exploração do material, também 

dita como descritiva (TRIVINOS, 1987; MORAES, 1999; BARDIN, 2009; 

MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011); e a fase de análise propriamente dita, que 

compreende o tratamento dos dados. 

 O método de análise pontua que a teoria é a base da análise dos dados e assim, 

as inferências estão embasadas nas teorias apresentadas que poderiam vir a ser 

corroboradas ou não com os achados da pesquisa. Para fins de contribuição da pesquisa, 

no entanto, busquei seguir em conformidade a Campos (2004) que preconiza o 

desenvolvimento de inferências partindo dos dados. Assim, embora as inferências sejam 

priorísticas, as categorias de análise foram desenvolvidas de forma não apriorística as 

quais  

emergem totalmente do contexto das respostas dos sujeitos da pesquisa, o que 

inicialmente exige do pesquisador um intenso ir e vir ao material analisado e 

teorias embasadoras, além de não perder de vista o atendimento aos objetivos 

da pesquisa (CAMPOS, 2004, p.4). 

 

 A análise dos dados ao final da pesquisa colaboraram à construção de um 

modelo qualitativo com inferências no campo estudado, capaz de embasar categorias 

priorísticas em estudos semelhantes, conforme destacou Angrosino (2009). Os 

resultados da pesquisa estão nos apêndices. Os casos para análise utilizados para 

categorização estão no apêndice 1; as notas em formato de diário das observações 

participantes, no apêndice 2; o registro das notas das entrevistas não realizadas, no 

apêndice 3; e o material coletado em capturas de tela de descrições com propostas de 

troca diversas, no apêndice 4. 
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3.2.1 Seleção de campo 

O estado da arte desta pesquisa esclareceu que o ciberespaço é constituído 

espaço sem fronteiras ou demarcações. Em convergência com essa afirmação, pesquisas 

no site da Google sobre o objeto aqui estudado, resultam dezenas de resultados com 

ofertas de aplicativos que propõem relacionamento virtual. Desse modo, foi necessário 

selecionar o lócus para coleta e análise. 

Primeiramente busquei informações na web acerca de quais aplicativos eram 

mais populares no contexto brasileiro. Os aplicativos de relacionamento mais populares 

até o momento no Brasil são Baddo, Twoo, Hppn e Tinder. Após essa fase, em 

consonância com o objetivo da pesquisa em relação às trocas, busquei nos sites oficiais 

dos referidos aplicativos a proposta de valor, ou seja, qual a finalidade de uso, meios de 

acesso e o que propõe aos usuários. Posteriormente, criei um perfil em cada um desses 

aplicativos a fim de verificar se a proposta do aplicativo pela empresa era observada na 

prática. A inserção nos aplicativos, o que foi observado e o resultado das experiências 

estão descritos no quadro a seguir: 
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QUADRO 4: Experiências em seleção de lócus. 

 Cadastro Acesso 
Controle de 
interações/ 

escolha 
Conexões Proposta de valor Experiência de uso 

Badoo 
Facebook 
Twitter 
E-mail 

Smartphone; 
Web 

NÃO 

Jogos; 
Localidade; 
Sexo (gênero); 
Idade; 
Interesse. 

Nossa missão: oferecer o jeito 
mais rápido, fácil e divertido de 
conhecer gente legal. Perto ou 
em qualquer lugar do mundo. 

Muitas possibilidades de conexões; 
O usuário escolhe geograficamente onde quer buscar pessoas; 
Senti-me pouco à vontade com alguns contatos vulgares, o que 
revela a intenção dos usuários; 
Senti-me exposta, pois recebi muitas mensagens não 
solicitadas; 
Não vi interesses de trocas além de sexuais. 
Como usuária, percebi valor como negativo. 

Twoo 
Facebook 
E-mail. 

Smartphone; 
Web 

NÃO 

Jogos; 
Localidade; 
Sexo (gênero); 
Idade; 
Interesse. 

A primeira coisa que quer fazer 
quando vê um perfil 
interessante é conversar, certo? 
Prometemos-lhe montes de 
pessoas ansiosas por uma 
conversa. 

Não tem muita interatividade e as pessoas demoram a 
responder;                                  Os jogos que o app oferece me 
causaram a sensação de perda de tempo e ineficientes, além de 
manipuláveis pois posso voltar e mudar minhas respostas, 
forçando uma afinidade;                                          Também me 
senti exposta e recebi diversas mensagens, porém foram 
amigáveis e sutis; 
Como usuária, atribuo um valor indiferente uma vez que 
permitiu poucas conexões e até mesmo estas, não apresentavam 
participação efetiva. 

Hppn Facebook Smartphone SIM 
Localidade; 
 

Um aplicativo que dá uma 
superpotência todos os dias: o 
poder de encontrar uma pessoa 
que você cruzou no caminho e 
entrar em contato com ela.  

Cumpre a proposta, mas favorece também fakes uma vez que o 
cadastro pode ser feito mediante um simples endereço de e-
mail. Também não existem muitas possibilidades de interações, 
pois o resultado das buscas retorna poucos usuários. 

Tinder Facebook Smartphone SIM 
Localidade; 
Sexo (gênero); 

Em apenas três anos, mais de 
10 mil milhões de combinações 
em todo o mundo para 
amizades, encontros, 
relacionamentos e tudo mais. 
Acreditamos que as pessoas 
que encontramos têm o poder 
de mudar as nossas vidas. 

É semelhante ao hppn, porém tem muitas possibilidades de 
conexões, expandindo a localização do usuário uma vez que é 
possível delimitar o raio que se deseja interagir. Também 
considerei mais difícil de manter o anonimato, uma vez que é 
condição de ingresso, uma conta ativa no Facebook.  

FONTE: Elaborado pela autora (2016). 
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Considerando o meio de acesso ao aplicativo, as oportunidades de trocas 

diversas e a oferta de possibilidades de conexão, delimitei como lócus empírico o 

aplicativo de relacionamento Tinder.  

 

3.2.2 Tinder6 

O Tinder é um aplicativo virtual que propõe interação social para encontros 

mediante a preferência dos usuários que podem selecionar suas opções de exibição por 

gênero, faixa etária e localização (FELTZ, 2015). Trabalhos acadêmicos recentes 

apontam o Tinder como o aplicativo virtual gratuito mais notável para encontrar pessoas 

e formar pares românticos (FELTZ; CHOW, 2015; JAMES, 2015; VILLANI, et. al. 

2015). 

O aplicativo Tinder foi desenvolvido em 2012 e está disponível para acesso em 

smartphones que operam pelos sistemas Android, IOS e Windows Phone, sendo possível 

ser instalado gratuitamente. Em 2015, o aplicativo lançou o Tinder plus, uma 

possibilidade que oferece mais recursos ao usuário, mediante compra a assinatura e 

contratação de um pacote (CROOK, 2015). No Brasil, as opções para contratação do 

pacote Plus têm variação no valor de modo que, até maio de 2016, por doze meses, 

8,33/mês; por seis meses, 12,50/mês; e por um mês, 19,99/mês. No decorrer da 

pesquisa, a oferta de produtos do Tinder foi ampliada e o aplicativo passou a oferecer 

boosts, com a proposta de fazer o consumidor “furar a fila” por 30 minutos, se tornando 

o perfil mais popular e aumentando assim em dez vezes suas chances de match. 

 

FIGURA 5: Interface para venda de boost 
FONTE: Tinder (2017) 

 

                                                             
6 Informações acerca de proposta de valor e uso do aplicativo Tinder foram coletadas no site oficial 
https://www.gotinder.com/ acessado continuamente no período de outubro/2015 a maio/2016. 
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É condição para utilizar o Tinder que o usuário tenha um perfil ativo no 

Facebook. A interface do Tinder funciona como um jogo que apresenta aos usuários, 

imagens de outros usuários permitindo combinações entre aqueles que se julgar mais 

interessante. Recentemente, o Tinder foi alvo de críticas por instituir o Tinder Social, 

que é uma ferramenta que, segundo eles, serviria para aproximar pessoas com grupo de 

amigos em comum. Na prática, isso gerou mal-estar em alguns usuários que se sentiram 

expostos, bem como seus amigos.  

O Tinder Social chegou ao Brasil em julho de 2016 e foi anunciado em sites de 

tecnologia como uma aplicação de “paquera em grupo”7. No site oficial do app o Tinder 

Social funciona como uma possibilidade de reunir amigos em um grupo a fim de 

interagir com outro grupo ou usuários com propostas de ampliar o ciclo de amizades. 

Na prática, a funcionalidade é percebida com conotação negativa. Por um lado, de modo 

pejorativo, muitos usuários percebem a função como possibilidade de diversão sexual 

por meio da interação em grupo. Por outro lado, as preocupações também residem na 

falta de segurança e vulnerabilidade de um usuário aceitar sair com um grupo de 

desconhecidos. 

Acerca da exposição do aplicativo e relação com segurança, destaca-se o 

trabalho de Feltz e Chow (2015) que chama atenção para fragilidade do aplicativo em 

localizar as pessoas. Os autores atribuem o fato ao vínculo essencial de uma conta ativa 

no facebook e também a localização geográfica. Nota-se então que, se por um lado as 

pessoas optam usar o Tinder por inibir o anonimato, por outro, usuários mal 

intencionados podem fazer uso com fins de ameaça a segurança física de outros. 

O texto de apresentação do usuário também faz parte da exposição favorecida 

pelo Tinder no sentido de comunicar e publicizar seu interesse ao outro. Aqui, cito o 

trabalho de Lima (2016) que enfatiza que os interesses dos usuários “são da ordem do 

desejo, ora mais imediatos e pragmáticos, ora mais românticos e pretensamente líricos” 

(LIMA, 2016, p.12). Em minha análise de campo verifiquei que muitos perfis não 

exploram o espaço textual para sua publicidade ao outro. Sendo assim, na maioria das 

vezes, as imagens podem em si publicizar os interesses da troca que se espera vivenciar 

                                                             
7 COSTA, Marvin. Tinder Social Chega ao Brasil. Saiba como ‘paquera em grupo’ funciona. 
http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2016/07/tinder-social-chega-ao-brasil-saiba-como-
paquera-em-grupo-funciona.html. Em 28/07/2016. 
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no Tinder. Desse modo, infiro que na maioria dos casos é a imagem que vai determinar 

a conexão entre os usuários. 

Abaixo da imagem o usuário possui a opção de eliminar aquele perfil ou de 

curtir. Essas opções tornam a aplicação dinâmica ao passo que contribuem ao descarte 

das opções que não são agradáveis a quem procura. O Tinder disponibiliza o super like. 

Os assinantes do Tinder plus, têm acesso ilimitado a super likes, enquanto os usuários 

que utilizam a versão gratuita têm direito a um super like a cada 24 horas. O diferencial 

do super like é que a pessoa que foi assim marcada, consegue saber o perfil que assim a 

curtiu, o que pode fazer com que a pessoa dedique maior reflexão acerca de retribuir ou 

não o interesse.  

O site oficial do aplicativo, apresenta o super like como um super poder dado ao 

usuário e assim, estimula que os usuários assinem o pacote plus no sentido de tornar-se 

poderoso sobre os demais, com 3 vezes mais possibilidades de combinações. A seguir, 

exibo uma imagem da interface do aplicativo fornecida no site dos próprios 

desenvolvedores.  

 

 

FIGURA 6: Interface do Tinder 
FONTE: Tinder (2016). 

 

A imagem apresenta a foto do usuário e abaixo, as opções do que fazer. O 

símbolo representado pelo “X”, significa o descarte daquele perfil; o coração, um like; à 

esquerda da possibilidade de descarte, uma função de retornar ao perfil anterior, no caso 

de haver tido o arrependimento no descarte; à direita do coração, a estrela representa o 

super like. O retorno ao perfil anterior, só é permitido aos assinantes Plus e o super like, 

como foi dito, é oferecido aos usuários gratuitamente no limite de um por dia.  
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O número de matches foi limitado pelo Tinder que justificou interesse de 

melhorar a qualidade das combinações. Essa medida foi tomada para conter aquilo que 

os termos de uso do Tinder classifica como “The Indiscriminate Narcissist”. O 

narcisismo indiscriminado, tal qual o termo, refere-se aqueles usuários que curtem 

indiscriminadamente vários perfis para satisfazer-se em saber que tem muitas 

possibilidades de conexão, no entanto, não há interação ou qualidade nelas. É condição 

à interação, que ambos os usuários “se curtam”. Quando isso ocorre diz-se que deu 

match! Assim, é possível interagir com aquela combinação e a partir daí expor os 

interesses naquele contato e estabelecer trocas.  

Como foi caracterizado, o Tinder surgiu com a proposta de interação para 

relacionamentos e encontros românticos. No entanto, em contato com usuários do 

aplicativo e mediante minha própria experiência de utilização, percebi que as trocas vão 

além dessa possibilidade. Essa afirmação pode ser comprovada quando se verifica 

empresas divulgando seus serviços e produtos, lançamentos e convites para festas, 

propostas para montagem de bandas musicais. Na prática, verifiquei que os interesses 

reais ultrapassam as propostas de busca e ratificam a utilização do app para fins 

pessoais que vão desde amizade; a trocas comerciais. 

 A dinâmica do aplicativo Tinder também atua no sentido de mostrar aos 

usuários que eles têm diversas possibilidades de escolha para variar diferentes parceiros 

mediante seus interesses momentâneos. Diante disso, algumas metáforas surgem em 

alusão ao aplicativo como jogo de cartas de baralho, vitrine que expõe produtos que vão 

ou não ser agradáveis a quem os vê ou como cardápio que oferece diversas opções de 

consumo (no sentido destrutivo da palavra) adequadas a diferentes ocasiões. 

Ainda no sentido de múltiplas opções de conexões, destaco a possibilidade e 

facilidade de fragmentar identidades, onde o sujeito pode estabelecer matchs com 

diversos perfis e desenvolver diferentes discursos, com diferentes propostas a cada 

sujeito. Neste aspecto, um único sujeito pode apresentar-se apenas através de imagens e 

propor experiências diversas, a fim de encaixar-se no perfil que interessa suas 

combinações. 

 

3.2.3 Entrada no campo 

 Enquanto consumidora de aplicativos de relacionamento, abri conta em diversos 

aplicativos para uso pessoal em 2014 e mesmo após delimitar o Tinder como lócus de 
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pesquisa, ainda não estava claro como iria conduzir o trabalho. Sendo assim, foi de 

crucial importância a observação participante desfocada (JORGENSEN, 1989).  

 Outra observação deu-se ao fato de revelar-me ou não como pesquisadora. 

Tureta e Alcadipani (2011) defendem que o pesquisador pode optar por se infiltrar no 

campo sem revelar suas intenções, atendendo assim ao que Hammersley e Atkkinson 

(1995) pontuaram como pesquisa covert (encoberta). Quanto a isso, dividi minha 

participação em momentos distintos.  

 Em 2014, a entrada no campo deu-se em observação desfocada, de modo a 

observar o que emergia do campo e que posteriormente poderia ser utilizado como 

objeto de estudo. Nessa fase, chamou atenção especificamente os aspectos ligados à 

objetificação dos consumidores – usuários – que estavam no Tinder. A facilidade de 

descartar alguém que não era mais interessante, ou mesmo todo o ritual de encantar o 

outro ao qual se conversava a fim de atingir interesses, geralmente sexuais, e que ao 

perceber não haver correspondência rapidamente eu também era descartada. 

 Do mesmo modo eu também me via envolvida na lógica do aplicativo no sentido 

de alimentar uma expectativa na qual o próximo usuário sempre pode ser mais 

interessante. Essa experiência também abrange a possibilidade de acúmulo. É possível 

armazenar vários contatos a fim de realizar os objetivos para cada momento. 

 Esta fase durou de outubro de 2014 a janeiro de 2015. Neste período, utilizei 

fotos pessoais, frases de descrição acerca de quem eu sou e não mencionei nenhum 

interesse acadêmico. Em fevereiro de 2015, já ciente da dinâmica do aplicativo e das 

diversas possibilidades de interação, prossegui com uma observação focada e em abril, 

parti para fase de pré-teste na qual modifiquei meu perfil pessoal identificando o 

propósito da conta e o que eu pretendia. Informei que se tratava de pré-teste para uma 

pesquisa acadêmica, de modo a tornar público as trocas que me interessavam pelo 

instrumento e convidando os interessados a participarem de uma entrevista.  

 Em 24 horas eu tinha cento e duas combinações, das quais, setenta 

demonstraram interesse na pesquisa e quarenta e três forneceram contato virtual 

adicional, como whatsapp, e-mail ou facebook. Essa fase foi crucial para verificar a 

viabilização da pesquisa uma vez que durante a observação desfocada, não encontrei 

ninguém que utilizasse o Tinder com essa finalidade. 

 Os usuários que curtiram meu perfil nessa fase não tiveram acesso a fotos 

pessoais. Procurei deixá-los cientes a todo momento que meus fins seriam meramente 

acadêmicos e a reação foi de curiosidade e interesse em colaborar. No entanto, eu ainda 
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não tinha o roteiro estabelecido. Esse roteiro surgiu do cruzamento entre a observação 

desfocada, a narrativa dos participantes e a teoria utilizada. 

 Em março de 2016, fiz a terceira e última alteração no meu perfil, voltando a 

publicar fotos pessoais e descrição sem informar interesses acadêmicos. Nesta fase eu já 

havia construído o roteiro de entrevistas e tão logo havia a combinação com outro perfil, 

eu indicava minha intenção no aplicativo.  

 De outubro de 2014 a novembro de 2016, houve muitas interações pessoais 

minhas com pessoas que conheci no Tinder. Uma vez que meu interesse não era 

sexual/afetivo, muitos decidiram não manter contato, alguns se tornaram amigos 

pessoais e muitos estão em minhas redes sociais. Comecei a hesitar conhecer pessoas, 

especialmente homens, em junho de 2016, quando percebi que o simples fato de aceitar 

um convite para um café denotava a certeza do outro lado que havia um contato íntimo 

e minha negativa causava mal estar a ele e a mim. 

 

3.2.4 Sujeitos da pesquisa 

A fim de analisar as diversas possibilidades de trocas nos relacionamentos 

virtuais, bem como a coerência entre a finalidade dos apps e o modo de uso dos 

consumidores, participaram desta pesquisa, usuários do aplicativo de relacionamento 

virtual, Tinder. Para ser usuário de um app o indivíduo demanda tão somente de 

tecnologia e disposição. Desse modo, observando as características já discutidas que 

integram um espaço e uma cultura no contexto ciber, o qual possibilita fragmentação de 

identidades, não houve segmentação sociocultural por gênero, faixa etária, renda ou 

território, ainda que tais fatores apareçam como caracterização dos sujeitos 

participantes. 

Assim, o critério de seleção dos participantes foi dividido em três etapas. Como 

relatado anteriormente a minha entrada em campo deu-se em três momentos. A fim de 

aprofundar os achados desta pesquisa, a seleção compreendeu na primeira entrada, 

critérios pessoais de seleção. Nesta etapa eu somente curtia perfis que me fossem 

interessantes seja pelas imagens exibidas ou pela descrição. Geralmente cada 

combinação culminava em um contato pessoal e muitos desses contatos permanecem no 

meu dia a dia como amigos pessoais ou inseridos em minhas redes sociais.  

As interações desta primeira etapa estão registradas em notas uma vez que ainda 

não existia um roteiro de entrevista e essa fase deu-se como exploratória do campo. Foi 
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uma observação participante desfocada e preparatória para minha imersão como 

pesquisadora.  

Em um segundo momento, a seleção dos sujeitos compreendeu tão somente, a 

concordância e disponibilidade em participar das etapas da pesquisa. Foi a fase que 

iniciou com o pré-teste e durou de abril a agosto de 2015. Nesta fase, todos eram 

informados de minhas intenções e literalmente, reuni um banco de dados com os 

sujeitos interessados. Muitos estavam ansiosos para pesquisa e alguns contatos pessoais 

foram registrados. As notas registradas nesta fase já compreendem uma observação 

participante focada, no entanto sem roteiro de entrevista. 

Após a qualificação do projeto de dissertação, em março de 2016, eu já tinha 

415 combinações no aplicativo e dentre estes, pessoas que sabiam de minhas intenções 

meramente para fins acadêmicos e outros que sabiam indiretamente, mas ainda não 

haviam sido convidados a participar da pesquisa. Desse modo, conduzi as entrevistas 

em profundidade com um roteiro semiestruturado e realizei registros em notas das 

interações. 

Seguindo o que pontuou Gaskell (2002), pretendi encerrar as entrevistas, tão 

logo houvesse saturação dos achados em percepções semelhantes, o que não se pode 

atestar com sucesso uma vez que a subjetividade presente em cada indivíduo permite 

redescobrir novas informações a cada conversa. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

 A netnografia, como mencionada, é um método que compreende as etapas de 

uma etnografia em um contexto ciber. Assim, a netnografia permite acessar 

caracterizações específicas de um contexto contemporâneo incluindo a virtualização de 

relacionamentos (ROCHA; MONTARDO, 2005). 

 Rocha e Montardo destacam que  

 cabe ao pesquisador-etnógrafo contemporâneo escolher corretamente o que 
lhe é mais apropriado, em termos de técnicas e ferramentas de pesquisa, para 
auxiliá-lo como testemunha de um mundo que também se desenrola no 
ciberespaço e, que tende a cada dia, diminuir concretamente a fronteira entre 
real e virtual (ROCHA; MONTARDO, 2005, p. 22). 

 
 Desse modo, a realização de estudos metodológicos advindos da etnografia, 

abrange diversas técnicas de coletas de dados e para este trabalho utilizei observação 

participante desfocada e focada; entrevistas em profundidade; conversas informais; e 
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como recurso de imagem, as facilidades dos smartphones para registro de captura de 

tela (printscreens). 

 Como mencionado, a coleta de dados compreendeu diferentes momentos desde a 

entrada no campo à seleção dos sujeitos. As etapas empíricas do trabalho estão 

resumidas na figura a seguir: 

 

 

FIGURA 7: Fases da Pesquisa 
FONTE: Elaboração própria (2017) 

 
 A figura apresenta todas as fases da pesquisa e as técnicas utilizadas para coleta 

do material a ser analisado. A seguir, apresento um breve detalhamento das principais 

técnicas. 

 

3.3.1 Observação participante 

 A observação participante consiste na possibilidade do pesquisador se inserir no 

universo pesquisado de modo a compartilhar vivências em um ambiente comum. Como 

pontuam Rocha e Rocha (2013), a observação participante permite que o fenômeno 

social seja investigado no contexto em que ele ocorre sob a perspectiva dos que dele 

participam. 

 Assim, conforme Triviños (1987) a partir do contato do pesquisador com o 

objeto estudado é possível acompanhar e compartilhar experiências e diferentes 

significados atribuídos a aspectos comuns. A observação participante esteve presente 

durante toda a pesquisa compreendendo fases de observação encoberta, na qual eu não 
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revelava meus interesses acadêmicos e também observação revelada na qual procurava 

deixar todos cientes do meu interesse.  

 A observação participante que realizei obedeceu a etapa de observação 

desfocada a fim de explorar o ambiente e entender melhor as dinâmicas (JORGENSEN, 

1989). Esta etapa durou sete meses e foi importante no refinamento das questões de 

pesquisa e na construção do roteiro semiestruturado que conduziu as entrevistas em 

profundidade.  

 Nesta fase, eu ingressei como estranha ao campo. Não conhecia as dinâmicas do 

aplicativo, nem todas as funcionalidades dele. Deve-se registrar que eu tive a 

oportunidade de acessar o Tinder pelos três sistemas operacionais existentes no Brasil 

para smartphone. Esse registro é importante porque há diferenças na funcionalidade 

entre os três. 

 Na fase de observação participante, o pesquisador geralmente já tem uma ideia 

geral do problema a ser pesquisado e muitas vezes o início é marcado por algum 

envolvimento do pesquisador com o tema (ROCHA; ROCHA, 2005). Neste sentido, eu 

conheci o Tinder em uma fase pessoal conturbada. Ele me foi indicado por uma amiga e 

por curiosidade instalei em meu smartphone. A ideia de objetificação e de 

instrumentalidade dos sujeitos que lá estavam, inclusive eu, estava muito clara para 

mim.  

 Desse modo, o aporte teórico que norteava o desdobramento da problemática 

estava voltado a perspectiva de remodelamento social por um contexto de não lugar 

(AUGÉ, 1994) que desembocara numa relação de instrumentalidade humana 

configurada em presença e ausência (LATOUR, 1991) e, por conseguinte, objetificação 

(BAUDRILLARD, 2003). Contudo, todas as relações eram marcadas por interações que 

demandavam troca. A partir dessas trocas, que ocorrem através do consumo de um 

serviço, os atores imprimem significados diferentes fazendo com que o valor cocriado 

dependa de todos os envolvidos nas relações (LUSCH; VARGO, 2014). 

 A pesquisa interpretativista que se vale de um método como a netnografia, 

permite ao pesquisador um olhar flexível em suas observações (JORGENSEN, 1989). 

Essa característica foi vivenciada através da observação participante e o problema de 

pesquisa pode ser refinado levando a uma decomposição do problema geral em 

problemáticas menores a fim de nortear objetivos mais específicos que aqueles 

pensados na confecção do projeto.  



78 
 

 A minha postura contemplou etapas overt, quando mantive postura aberta 

revelando minhas intenções no aplicativo voltadas à pesquisa, incluindo a etapa de 

entrevistas em profundidade e covert, que foi a maior parte do tempo, uma vez que 

acompanhou as observações participantes (BOWEN, 2002; YARNAL, 2004). Assumir 

uma postura encoberta foi uma decisão importante uma vez que no contexto de 

aplicativos virtuais. Os perfis estão públicos e aqueles que não querem revelar suas 

intenções, assumem, por si, seu anonimato. Assim, não seria razoável avisar os 

observados ou solicitar sua autorização (ROCHA; ROCHA, 2005). Desse modo, as 

observações encobertas serviram apenas para compreender melhor o alcance das trocas 

no aplicativo e a diversidade de perfis no aplicativo.  

 As observações participantes foram registradas em notas de campo que seguiram 

uma organização sistemática cuidando para não perder informações relevantes 

(BERREMAN, 1990). No entanto, não houve um rigor de registro diário e optei por 

apresentar as observações mais relevantes. As notas em registro foram importantes para 

garantir a releitura das informações que foram utilizadas na análise de dados preliminar 

e foram acessadas de modo contínuo no decorrer da pesquisa (TAROZZI, 2011). Os 

recursos utilizados para tais registros compreenderam anotações em cadernos, registro 

digitados em programa do world e printscreen.  

 A etapa covert foi ainda aplicada em algumas conversas informais, nas quais eu 

omiti minha função de pesquisadora e deixei fluir assuntos aleatórios, mas sempre 

convergindo ao que me era de interesse ao objeto de estudo. A etapa overt em campo 

compreendeu a coleta de depoimentos e entrevistas em profundidade e tiveram a 

autorização do respondente. 

 

3.3.2 Entrevistas em profundidade 

 As entrevistas em profundidade foram complementares à observação 

participante. Dado o contexto dinâmico do ciberespaço, verifiquei a possibilidade de 

evasão dos sujeitos à pesquisa, bem como o desinteresse deles em participar de um 

trabalho acadêmico. Assim, considerando o que pontuou Gaskell (2002) sobre técnicas 

de coleta de informações em contextos com dificuldade de recrutamento de sujeitos, 

utilizei a técnica de entrevistas. 

 Outro fato que justificou a pertinência de entrevistas em profundidade foi minha 

intenção em triangular os resultados da pesquisa. Assim, vali-me de ferramentas do 

método netnográfico a fim de garantir maior riqueza no levantamento das informações. 
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A construção do roteiro de entrevistas foi finalizada após a qualificação do projeto dessa 

dissertação e isso se justifica pelo aporte teórico que embasou o estudo. 

 As discussões sobre objetificação que trata a Sociologia, bem como os 

significados de consumo já estão bem consolidadas na literatura (BAUDRILLARD, 

2003; BAUMAN, 2009; CAMPBELL, 2006; MCCRACEN, 2003). Porém, o cerne da 

teoria que embasa os achados no Marketing na Lógica Dominante do Serviço, até julho 

de 2016 sofreu alterações na linguagem e no acréscimo de axioma e premissa (VARGO; 

LUSCH, 2016). Sendo assim, o roteiro precisava ser consolidado de modo que 

compreendesse o máximo de informações possíveis as quais pudessem servir como 

categorias apriorísticas para análise de dados. 

 Desse modo, as entrevistas em profundidade seguiram um roteiro 

semiestruturado com 23 questões que contemplaram o cruzamento da proposta teórica 

da LDS com os objetivos da pesquisa. O roteiro considerou ainda nos axiomas, a 

proximidade com a ideia de objetificação como está exposto a seguir: 
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AXIOMAS 

 
 

Objetivos 
 

 
Atores  

 

 
Recurso 

 
Serviço 

 
Valor 

 
Instituição 

 
Identificar as 

trocas existentes 
no Tinder 

1 - O que o fez criar 
um perfil aqui?  

 
 
 

2 – Como você 
conheceu o 
Tinder? 
 
 
 
 

4 - O Tinder atende 
suas expectativas?  

 
 
 
 
 

7 - O que te faz 
continuar utilizando o 
app? 
 
 
 

15 – Já usou o 
aplicativo com 

um objetivo não 
esperado pela 
outra pessoa? 

 
18 – Omitiria 
algum fato sobre 
você por 
acreditar que 
impediria o 
contato com 
alguém que 
julgou 
interessante? 

 
 

Apresentar como 
o valor é criado 

mediante as 
experiências no 

Tinder 

 
20- As pessoas do seu 
ciclo de 
relacionamentos 
pessoais sabem que 
você utiliza o Tinder? 
 

3 - Quanto 
tempo você 

dedica 
diariamente 

ao app? 
 
  

1 – Você pagaria ou 
paga pelo serviço? 
Por que? 
 
 
 
 
 
 
 

9 – Como você avalia 
a experiências 
proporcionadas pelo 
app? 
 
 10 – Para você o 
Tinder tem um valor 
corresponde suas 
expectativas 
enquanto usuário? 
 
23 - Compartilhe 
experiência (s) que te 
fizeram avaliar o 
Tinder dessa forma. 

 

 
8 – Você se sente 
seguro no 
Tinder? 

 
Analisar como os 
atores sociais e 
econômicos se 

tornam recurso 
para cocriação 

de valor no 
Tinder 

 

 
19 - Vc se preocupa 
com algum 
julgamento por estar 
aqui? 

 
 

 
5 - Usa outro 
app com a 
mesma 
finalidade? Por 
que? 

 

 
7 – Onde costuma 

encontrar as 
pessoas que 

conhece 
pessoalmente no 
Tinder? Por que? 

 

 
6 - Como avalia o 
Tinder em relação a 
outros app de 
relacionamento? 

 
11 - Como o 
Tinder poderia 
ser melhor? 

Discutir a 
objetificação do 

usuário 
consumidor do 

Tinder. 

 
13 - Por que curtiu o 
meu perfil? 
 
14 - Como se sentiu 
quando soube que 
meu interesse era 
uma pesquisa? 

 

 
12 - Como 

você seleciona 
um perfil para 

curtir? 

 16 - Você já se 
sentiu usando 

alguém aqui? Como 
se sentiu? 

 
 17 - Você já se 

sentiu usado (a) pó 
alguém? Como se 

sentiu? 
 
 
 

 
 21 - Como você se 
sente utilizando o 

Tinder? 
 

22 – Como você vê os 
outros usuários do 

Tinder? 

 

FIGURA 8: Roteiro semiestruturado 
FONTE: Elaboração própria (2016) 
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 O fato de existir um roteiro prévio  não implica rigidez às questões que lá estão. 

Durante as entrevistas, naturalmente outras perguntas eram inseridas considerando as 

informações que eram compartilhadas. Neste sentido, o pesquisador deve ter a 

sensibilidade de deixar os entrevistados livres, ao passo que deve estar atento às 

experiências compartilhadas que podem revelar algum tópico específico sobre o 

fenômeno não diretamente contemplado no roteiro (STRAUSS; CORBIN, 2008). 

 As entrevistas foram realizadas com usuários selecionados aleatoriamente no 

aplicativo e nenhum sujeito foi descartado, dada impossibilidade de coletar informações 

sobre os respondentes antes de iniciar a conversa. Assim, cada conversa revelava 

subjetividades e especificidades que tornava cada história de cada usuário em si, um 

caso complexo e passível de ser explorado metodologicamente.  

 As entrevistas iniciais foram realizadas no próprio chat do Tinder. 

Posteriormente, as entrevistas seguiram via whatsapp por questões pessoais e limitação 

de campo. Em decorrência da pesquisa e durante ela, tive pelo menos duas crises de 

tendinite e o modo de digitação no smartphone exigia habilidade manual. Além disso, 

os recursos do próprio aplicativo tais como demora na atualização, impossibilidade de 

trocar mídias e problemas que travavam o app, faziam com que alguns entrevistados se 

sentissem mais à vontade utilizando whatsapp.  

 Além das entrevistas em profundidade no aplicativo coletei depoimentos avulsos 

incluindo encontros pessoais com alguns entrevistados. As informações acerca do 

próprio Tinder foram coletadas através do site oficial e das notícias veiculadas no Brasil 

e no mundo envolvendo o aplicativo.  

 

3.4 SELEÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

 Como mencionado, a seleção dos entrevistados ocorreu de forma aleatória. 

Primeiramente a única condição para participação da entrevista era a concordância 

tácita em responder aos questionamentos. Contudo, no decorrer da pesquisa, deparei-me 

com alguns usuários menores de 18 anos. Essa fragilidade do aplicativo também será 

abordada, no entanto, para fins de seleção de entrevistados, passou-se assim a exigir 

que, além da concordância do entrevistado, ele obedecesse às políticas de uso do Tinder. 

 Dessa forma, salvo aqueles usuários menores de 18 anos, nenhum usuário foi 

descartado da pesquisa. O método que foi conduzido o presente trabalho, favoreceu a 

análise de entrevistados com experiências únicas e não generalistas. Assim, nenhuma 
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diferença geográfica, de gênero ou discrepância em idade impedia prosseguir a 

entrevista.  

 O Tinder permite aos usuários na modalidade gratuita, a seleção de pessoas de 

ambos os gêneros, de idade de 18 a 55+ e de um raio geográfico de até 160km como 

exibido na figura a seguir: 

 

 

FIGURA 9: Configurações do Tinder 
FONTE: Tinder (2017) 
 

 Neste sentido, cuidei para abranger um público que fosse o mais heterogêneo 

possível pelo aplicativo. Desse modo, desconsiderando usuários que descombinaram 

perfil ou excluíram a conta no decorrer da pesquisa, registro que em dois anos e quatro 

meses de uso, tive mais de seiscentas combinações e na data do término desta pesquisa, 

em 18 de novembro de 2016, tive 504 combinações e o registro de 363 interações. Ao 

todo foram realizadas 19 entrevistas com sucesso.  

 As respostas dos participantes diretos foram transcritas em forma de casos. 

Considero aqui como participantes diretos, aqueles que estavam cientes do meu contato 

com finalidade acadêmica e aceitaram participar da pesquisa. Os casos descritos 

contemplam as respostas desses participantes. Os sujeitos descritos nas notas, não estão 

incluídos como participantes. 

 Nesta pesquisa, devo destacar a dificuldade de encerrar entrevistas por saturação 

teórica, uma vez que cada respondente acrescenta aspectos novos capazes de ampliar o 

roteiro semiestruturado, o que fica evidente no material coletado e adequação do 

método de análise por casos. A observação participante que levou a conversas no 

aspecto livre, sem roteiro e com o registro em notas, encontra-se nos apêndice 2 e 
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evidencia a pluralidade de interesses de utilização do aplicativo. O tempo com cada 

entrevistado variou de 1 hora e 10 minutos a três dias e a observação participante 

compreendeu dois anos e quatro meses de julho de 2014 a novembro de 2016. 

 Dentre os participantes, dezoito sujeitos têm nacionalidade e residência 

brasileira; e um é natural da Argélia e residente do mesmo país. O contato com o 

argelino foi possível porque ele alterou a localização para conversar no Tinder com 

brasileiros. Nas notas, consta o contato com um alemão que aconteceu pessoalmente em 

uma visita dele ao Brasil para conferência da ONU. 

Dentre os sujeitos entrevistados, quatorze são do gênero masculino, treze são 

declaradamente heterossexuais e um transexual. Cinco entrevistadas são do gênero 

feminino, uma declaradamente homossexual; uma bissexual; outra que não declarou na 

entrevista; uma que disse estar em dúvidas quanto à sexualidade; e uma pansexual. Não 

consta no roteiro uma pergunta direta acerca da sexualidade dos entrevistados, uma vez 

que sendo o roteiro semiestruturado, no decorrer do diálogo, a pergunta surgia 

naturalmente conforme o entrevistado se sentisse à vontade. Além dos respondentes, 

registram-se três contatos diretos que não foram concluídos embora os contatados 

demonstrassem interesse em participar e um contato que negou tacitamente a 

participação. Dos contatos que primeiramente concordaram em participar, dois eram 

homens que desistiram das respostas uma vez já iniciada a entrevista e uma mulher que 

descombinou o perfil com mais da metade concluída sem nenhuma justificativa 

impedindo a transcrição do material coletado. 

Os nomes dos participantes foram alterados para atender os princípios éticos na 

pesquisa científica. Desse modo, utilizei pseudônimos inclusive para aqueles que 

declararam não utilizar o nome real no aplicativo. O caso do transexual, Fany, ela pede 

e autoriza a utilização do nome real. Contudo, dada impossibilidade de solicitar 

assinatura de termo de ciência dos respondentes, optei por não me comprometer em 

revelar nenhum nome que foi utilizado nos perfis participantes da pesquisa. 

 Observando os critérios de seleção de entrevistados e depoentes expostos 

anteriormente, apresento o perfil dos sujeitos: 
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QUADRO 5: Perfil dos entrevistados 

 

Pseudônim
o 

Idade Local Gênero Orientação 
sexual 

Busca no Tinder 
 

      
Juliano 34 DF Masc Heterossexual Amizades/Relacionamentos 
Alex 26 SP Masc Heterossexual Amizades/Relacionamentos 
João 30 PB Masc Heterossexual Amizades/Relacionamentos 
Cintia 18 PB Fem Ñ declarado Passatempo 
Pamela 22 PB Fem Lésbica Alguém que faça rir 
Rodrigo 26 MG Masc Heterossexual Troca de experiências 
Well 22 RN Masc Heterossexual Relacionamento 
Jorge 34 PE Masc Heterossexual Sexo/Relacionamento 
Bruno 26 PE Masc Heterossexual Sexo casual 
Luciano 27 PE Masc Heterossexual Vender massagem/sexo 
Ingrid 28 AL Fem Bissexual Sexo casual 
Miguel 25 PB Masc Heterossexual Relacionamento sério 
Patrícia 30 PE Fem Pansexual Relacionamento 
Tina 19 PE Fem Em dúvidas Conversar 
Natan 27 RR Masc Heterossexual Amizades 
Chai 24 Argélia Masc Heterossexual Amizades 
Alisson 33 PB Masc Heterossexual Testar mulheres 
Fany 26 PE Masc Transexual Sexo por dinheiro 
John 30 RS Masc Heterossexual Amizades/Relacionamentos 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

 O quadro 5 evidencia a heterogeneidade dos sujeitos que participaram da 

pesquisa diretamente. A abordagem a esses sujeitos obedeceu a padrões específicos com 

minha identificação como pesquisadora e minhas intenções acerca do contato. Na fase 

em que eu estava sem fotos, o próprio perfil que eu construí indicava o interesse direto 

na pesquisa. Desta etapa, realizei as entrevistas com Miguel, Patrícia e Tina. Os demais 

respondentes do roteiro surgiram através do match com meu perfil pessoal, exibindo 

fotos e informações sobre mim. No entanto, tão logo havia a combinação eu esclarecia 

minhas intenções. 

 

3.5 RECURSOS DE COLETA DE MATERIAL 

 

Os documentos com as entrevistas foram organizados pelo método cross-case-

analysis (KOLHBACHER; KIN, 2005) e totalizaram 28 páginas de transcrição em 

fonte Times New Roman, tamanho 12. Além deste documento, utilizou-se o recurso de 

captura de tela a fim de privilegiar a análise dos discursos não verbais. Houve ainda a 

captura de descrições dos perfis que convergem ora às teorias apresentadas no 
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referencial, ora às inferências que fiz com embasamento teórico. Todo o material 

coletado está apresentado nos apêndices e totalizaram 54 páginas. 

Todos os contatos partiram do próprio aplicativo e a maior parte desses contatos 

foram feitos pela utilização do chat. Realizei as entrevistas pelo chat do próprio 

aplicativo, inclusive como forma de fazer com que o entrevistado apontasse limitações e 

benefícios de explorar aquele ambiente. No entanto, em decorrência das horas diárias 

que dediquei à pesquisa, desenvolvi problemas de inflamação dos tendões e em atenção 

a minha saúde, conduzi as cinco últimas entrevistas por WhatsApp, utilizando inclusive 

o recurso de voz. 

O primeiro entrevistado por este recurso já evidenciou o quão rica poderia ser 

uma entrevista que utilizasse além do texto, a voz. Uma vez que o Tinder limita as 

interações no chat, as respostas tendem naturalmente a serem mais resumidas. Pelo 

recurso de voz, diversos sinônimos e exemplos eram compartilhados, enriquecendo as 

respostas e facilitando as aproximações com as teorias propostas para embasar a 

pesquisa.  

Além dos casos construídos mediante respostas ao roteiro semiestruturado, no 

período de outubro de 2014 a novembro de 2016 realizei observações participantes que 

foram determinantes para que eu me reconhecesse como usuária do Tinder, tornando 

possível a caracterização do trabalho, como netnografia (KOZINETS, 2009). As 

observações participantes compreenderam etapas desfocada e focada (JORGENSEN, 

1989). Nessas etapas, houve mudanças em meu perfil que ora me coloquei como 

totalmente isenta do campo, inclusive sem revelar meu interesse (covert) 

(HAMMERSLEY; ATKKINSON, 1995); ora emergi como usuária, em um primeiro 

momento apenas como pesquisadora com interesse declarado (overt) e posteriormente, 

overt, mas exercendo o papel principal de usuária. Também houve mudanças no sistema 

operacional que utilizei. Essas etapas podem ser explicadas pelo quadro a seguir: 

 
QUADRO 6: Etapas da pesquisa 

Período Participação Atuação no campo Sistema operacional 

Out 2014 – Jan 2015 Observação 

desfocada 

Covert Android 

Fev – Mai 2015 Observação 

desfocada 

Overt Android/Windows phone 

Jun – Nov 2016 Observação focada Overt Android/IOS 

FONTE: Dados da pesquisa (2017). 
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 A ênfase neste ponto especificamente dá-se ao fato de que o Tinder muda a 

oferta de recursos conforme o sistema operacional utilizado. A mudança mais 

significativa, sem dúvidas, dá-se no Windows Phone, a começar pela própria oferta, que 

não é feita pelos desenvolvedores do Tinder oficial e sim por uma versão compatível, 

denominada 6Tin. 

 Apesar de não oficial, o 6Tin fornece mais recursos gratuitos que o Tinder. 

Nessa aplicação, o usuário tem mais superlikes (talvez ilimitados, pois testei e não 

travou nenhum) enquanto no Tinder, o usuário da versão gratuita, tem apenas 1 

superlike por dia. Também no 6Tin é possível retornar a um perfil que porventura tenha 

passado sem querer. No Tinder, esse recurso só é possível para o assinante plus. 

 Quando entrei no Tinder em 2014 e até meados de 2015, era possível a opção de 

“compartilhar um momento”. Essa opção consistia em tornar uma foto disponível, a 

qual era vista apenas por seus matchs e que ficava disponível por 24h. Após esse tempo, 

o próprio Tinder excluía. Contudo, essa opção não está mais disponível.  

 A seguir, apresento os procedimentos metodológicos para análise de dados. 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 A análise dos dados foi realizada mediante a compilação das informações 

obtidas pelo método da netnografia que emergiram da observação participante, das 

entrevistas em profundidade, dos depoimentos avulsos, das notícias jornalísticas 

veiculadas em mídia digital e impressa e das informações oficiais disponíveis no site do 

Tinder. 

 Houve uma análise de dados preliminar após a realização de algumas entrevistas 

e coleta de informações sobre o aplicativo que consistiu na organização das transcrições 

e leitura do material visando criar categorias iniciais para análise final. Contudo, há que 

pontuar que, estando eu imersa no campo, a análise de dados dava-se sistematicamente 

após cada experiência vivenciada. Assim, o registro em notas foi fundamental para 

forçar diferentes posicionamentos que geraram interpretações amplas dado referencial 

que se observava o mesmo episódio.  

 Digo então que a análise de dados foi processada de modo gradual no decorrer 

da pesquisa e obedeceu a etapas a fim de refinar as categorias buscando 

correspondência nas teorias discutidas no referencial. Tomei como base, o modelo 

construído por Araújo (2015).  
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 Desse modo, a análise compreendeu as etapas de (1) desenvolvimento de 

categorias gerais e temas iniciais que emergiram até a terceira coleta e após a primeira 

leitura das notas; (2) identificação nas notas e nas transcrições das referências dos 

discursos às categorias previamente desenvolvidas; (3) releitura do referencial teórico e 

reagrupamento de categorias correspondentes à temática; (4) seleção de novos trechos 

correspondentes às categorias refinadas; e (5) refinamento e consolidação das 

categorias.  

 A análise dos dados seguiu a análise de conteúdo de Bardin (2009) de modo que 

a teoria foi a base de análise de dados e as categorias foram refinadas de modo a buscar 

correspondência com o referencial adotado. Assim, as constantes leituras e reflexões 

acerca das informações coletadas em campo favoreceram a criação de categorias 

generalistas emergentes dos discursos em depoimentos e nas entrevistas em 

profundidade.  

 Após a exploração densa de cada sujeito e das experiências dele relatadas, 

prossegui com a comparação entre os relatos e respostas dos sujeitos de modo a buscar a 

identificação de padrões possíveis de aproximar as percepções e responder as 

problemáticas levantadas na elaboração do projeto. A leitura das entrevistas e o tempo 

dedicado a entender e refletir sobre as experiências individuais de cada sujeito 

demandou esforço, uma vez que não era minha pretensão alcançar grande quantidade de 

respondentes e sim dedicar tempo em compreender dentro do fenômeno maior, 

especificidades que convergissem à abordagem teórica.  

 A análise de dados prosseguiu com comparações entre as informações coletadas, 

o que evidenciou a primeira correspondência com a teoria explorada uma vez que 

percebi como o mesmo fenômeno recebe diferentes significados para os diferentes 

sujeitos. Na proposta da LDS, Vargo e Lusch, em sua primeira publicação em 2004, já 

pontuavam que diferentes consumidores atribuem diferentes valores ao mesmo serviço 

mediante suas experiências. Tal observação também evidenciou a dificuldade de 

encerrar a pesquisa por saturação de dados. A própria dinâmica do aplicativo sofreu 

alterações durante minha pesquisa. Muitos sujeitos que participaram da pesquisa hoje 

não estão mais no aplicativo e novos usuários conferiram uma percepção diferente do 

que é o Tinder, inclusive eu. 

 Desse modo, foi necessário estabelecer um critério de análise que fosse fiel às 

subjetividades dos participantes. Logo, apliquei a lógica de tratamento dessas 

subjetividades pelo cross-case analysis que confere a cada entrevista a característica de 
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um caso particular e buscando aproximar os casos, entre os sujeitos em si e a proposta 

do próprio Tinder, pude conduzir o refinamento das categorias para análise, que por sua 

vez emergiram dos próprios relatos. 

 

3.7 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 Por mais que o pesquisador busque preencher lacunas em sua metodologia com 

vistas a alcançar maior riqueza possível no tratamento das informações, é sabido que há 

limitações inerentes ao método. Quando se fala de trabalhos qualitativos, muito se fala 

sobre os aspectos subjetivos e a dificuldade de se interpretar o fenômeno, especialmente 

quando se propõe fazer parte dele, como foi aqui no caso da netnografia. 

 No entanto, tomei o cuidado de explorar todas as técnicas que o método dispõe a 

fim de cruzar as informações de forma exaustiva. Além disso, me posicionei em 

diferentes ângulos para observar o fenômeno de modo a não permitir que minhas 

interpretações, experiências, frustrações e realizações em campo influenciassem a 

análise científica dele. 

 O fato do roteiro de entrevistas ter surgido após o início da observação 

participante favoreceu a criação de categorias uma vez que não foram estabelecidas por 

mim, mas sim pelos próprios respondentes. As questões do roteiro que posteriormente 

me fizeram refletir e que talvez carecessem de um refinamento foram as que abordava 

diretamente sobre uso de si e dos outros. As questões aparecem de forma objetiva “você 

já se sentiu usando alguém que conheceu aqui?” e “você já se sentiu usado por alguém 

daqui?”. No entanto, o ordenamento delas favorecia as respostas e em muitos casos, os 

respondentes respondiam sobre ser usado antes que eu prosseguisse com a pergunta. 

 Outro fator limitante ao método foi o embasamento teórico da Lógica 

Dominante do Serviço. A proposta, como discutida no tópico específico, data de 2004 e 

vem recebendo contribuições e sofrendo alterações desde seu surgimento. A 

qualificação do projeto deu-se em março de 2016 e quando eu estava empenhada em 

realizar as alterações sugeridas pela banca, em julho, os autores da LDS publicaram 

outro artigo revisitando a proposta e fazendo alterações e inclusões de pontos que não 

haviam sido discutidos até então. 

 Quanto a isso, em conversa com meu orientador, ele me deixou à vontade para 

manter o referencial como estava ou revisar fazendo as inclusões devidas. Após a leitura 

e reflexão da publicação de Vargo e Lusch, julguei pertinente incluir as alterações, 
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especialmente por tratar do axioma institucional e eu já haver verificado falhas na 

política de uso do Tinder, bem como divergências de proposta de utilização do serviço 

pelo aplicativo e pelos usuários. 

 Outra limitação, e quanto a essa não há como controlar, deu-se pelo fato de eu 

ser mulher e permanecer coerente com os critérios éticos acerca disso. As implicações 

foram que as combinações que fiz no Tinder foram com homens ou mulheres 

interessadas em mulheres ou bissexuais. Quanto a isso, guardo minhas experiências 

enquanto usuária do gênero feminino, heterossexual e todos os assédios que sofri 

durante a pesquisa, bem como os gestos amáveis e as razões de eu sair para conhecer 

alguém pessoalmente as razões de eu hoje evitar fazer isso. 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Para apresentar os resultados, há que se considerar os procedimentos 

metodológicos que embasaram a construção de categorias em cada etapa da pesquisa e 

conduziram ao refinamento destas categorias à luz do referencial teórico. Desse modo, 

as categorias emergiram dos discursos dos respondentes e estão organizadas em linhas 

gerais no quadro a seguir: 
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QUADRO 7: Etapas da análise de dados 

 
 
 
 
 
Desenvolvimento de categorias gerais e 
temas iniciais que emergiram até a terceira 
coleta e após a primeira leitura das notas 

Expectativas; 
Trocas; 
Experiências; 
Motivação de uso; 
Satisfação; 
Valoração; 
Percepção de si; 
Percepção do outro; 
Fragmentação de identidade; 
Sentimento de pertença ao grupo. 
 

 
 
 
 
Identificação nas notas e nas transcrições das 
referências dos discursos às categorias 
previamente desenvolvidas 

Passatempo; 
Me sinto como um pedaço de carne num açougue; 
Fiz ótimas amizades; 
O Tinder é a porta do inferno; 
Já vivi experiências maravilhosas; 
Nunca me faltou sexo; 
Uso para fins profissionais, mas me divirto; 
Se eu tivesse lucro, pagaria pelo uso; 
Não me sinto usuário; 
Me sinto um idiota; 
Tem um valor importante. 
 

 
Releitura do referencial teórico e 
reagrupamento de categorias 
correspondentes à temática 

Atores – sentimentos de si e do outro 
Trocas – expectativas na utilização do Tinder 
Serviço – experiências na utilização do Tinder 
Valor – uso das ferramentas no aplicativo e significado 
dele 
Instituição – exposição na utilização do Tinder 

 
 
Seleção de novos trechos correspondentes às 
categorias refinadas 

Cardápio humano isso aqui; 
O Tinder é uma prateleira e eu sou um produto; 
Se der certo, prometo não dizer que nos conhecemos 
no Tinder; 
Procuro alguém que me faça sair do Tinder; 
O Tinder me proporcionou experiências maravilhosas; 
O dinheiro que eu pagaria num jantar vai pro seu bolso 
em troca de sexo; 
O Tinder é meu mercado livre; 
Muita gente mente aqui. 
 

 
Refinamento e consolidação das categorias 

Objetificação. 
Valor pela experiência. 
Autoimagem. 
Trocas não institucionais. 

FONTE: Dados da pesquisa (2017) 
 

 As categorias foram sendo refinadas de acordo com cada objetivo proposto. 

Antes de discutir os objetivos, convém apresentar de modo geral dentre os achados, 

pontos que explicam as inferências realizadas no desenvolvimento do projeto. 
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4.1 DEU MATCH! 

 

 A plausibilidade de objetificação do sujeito nos aplicativos de relacionamentos 

foi a primeira inferência da pesquisa e foi confirmada pelos resultados, como veremos 

nas discussões posteriormente. Assim, a objetificação no sentido apresentado por 

Baudrillard (2006) está inserida no campo sociológico e intrinsecamente ligada ao 

consumo.  

 O alinhamento da pesquisa ao campo do marketing compreende o entendimento 

de valor cocriado nas trocas que acontecem no Tinder como fornecedor do serviço. Tais 

trocas geram valor não necessariamente econômico, mas sempre fenomenológico uma 

vez que envolvem todos os atores (LUSCH; VARGO, 2014).  

 O lócus selecionado, Tinder, foi meramente representativo e devidamente 

justificado observando padrões das teorias que embasaram a pesquisa. Digo 

representativo, pois ainda na etapa de seleção de lócus pude perceber que as dinâmicas 

de todos os aplicativos de relacionamento virtual contribuem de algum modo para 

objetificação do sujeito uma vez que promovem a sensação de muitas opções de 

conexão e torna o próprio usuário responsável pela publicidade em torno das imagens a 

serem curtidas. Assim, o consumidor do bem é na verdade um bem que se vende a outro 

mediante o interesse utilitário do que se busca.  

 Dessa maneira, a relação A2A envolve em um nível elevado uma paridade entre 

os atores, de modo que a existência do aplicativo é condicionada à aceitação dos 

usuários, ao passo que os usuários precisam da existência do Tinder para concretizar 

suas trocas. Ademais, as trocas por afinidade ou interesse no Tinder que levam ao match 

no aplicativo geram outras trocas que por sua vez geram valor econômico em um 

consumo real.  

 A análise dos resultados da pesquisa confirma que a problemática abordada 

ainda no projeto apresenta em si plausibilidade da ampliação em debate 

multidisciplinar, possibilitando um diálogo que aproxima o campo social não apenas do 

marketing, mas do jurídico, filosófico, econômico, antropológico e psicológico. Essa 

observação amplia as possibilidades de análise, corroborando a perspectiva diacrônica 

da história e compreendendo o sujeito como ser complexo e de comportamento mutável 

ao longo do tempo (LATOUR, 1991). 

 A hibridização mencionada por Covaleski (2012) converge também à ideia de 

paridade em A2A observando que se o consumidor do aplicativo primeiramente 
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consome o serviço ofertado, mas só há sentido neste consumo se houver interação e 

troca com outro consumidor. Mais uma vez ratifica-se que é o próprio consumidor, o 

produto ofertado. Em outras palavras, a existência do Tinder só encontra sentido na 

interação entre os consumidores do app. Eis nesta inferência o cerne da discussão sobre 

hibridização: transformar o consumidor que utiliza o “bem” em um objeto, que por sua 

vez também utilizado por outro consumidor e necessário à manutenção e sobrevivência 

do próprio “bem”. 

 Os resultados da pesquisa ratificam a pertinência das teorias mencionadas no 

referencial. Ao estabelecer uma relação complementar entre elas identifico o título deste 

subtópico com o próprio match, que permite as interações no Tinder, em analogia à 

complementaridade das teorias, mostradas na figura a seguir: 

 

FIGURA 10: Complementaridade entre as teorias. 
FONTE: Elaboração própria (2017). 
 

 Para apresentação e discussão dos resultados optei por não estabelecer tópicos 

diferentes, uma vez que preocupada em explorar os detalhes dos principais achados, 

julgo pertinente apresentar a discussão à medida que exponho os resultados. Assim, 

nesta seção, apresentarei de modo geral os participantes com as descrições relevantes e 

as análises e discussões serão expostas concomitantemente à apresentação dos 

resultados. O conteúdo dos casos de cada participante, bem como os registros em notas 

e o material salvo em arquivo, estão nos apêndices. 
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4.1.1 Das mudanças no Tinder 

 A observação participante me permitiu verificar as mudanças no aplicativo na 

oferta de serviços gratuitos no decorrer dos 24 meses que se deu a pesquisa. O modo de 

inserção no aplicativo não mudou. É necessário vínculo a uma conta ativa do facebook. 

O nome que aparece como identificação é o mesmo que está nesta rede social. No 

entanto, é possível ingressar como usuário fantasma fazendo um perfil fake no facebook 

a fim de ter acesso ao Tinder. Eu observei vários casos assim, que estão relatados em 

notas. 

 As mudanças nas funcionalidades do aplicativo compreenderam a liberação do 

“Tinder Social” em julho aqui no Brasil. A proposta do site oficial é de tornar possível 

aproximação entre grupos de amigos para festas e opções de lazer divulgadas e 

sugeridas pelo próprio aplicativo. Na prática, muitos usuários que têm acesso a essa 

funcionalidade e que conhecem esta possibilidade, encaram como possibilidade de sexo 

em grupo, troca de casais e inclusive canal para prostituição. 

 Particularmente, tive duas experiências no Tinder Social graças a um 

participante da pesquisa, e hoje meu amigo, que formou dupla comigo e convidamos 

pessoas para interagir. Uma dessas interações resultou em um grupo no Whatsapp e 

nosso interesse é de combinar um luau na praia. Não houve nenhum interesse de cunho 

sexual neste grupo e o encontro presencial não chegou a acontecer. O grupo permanece 

ativo e é formado por 5 pessoas. 

 Outra mudança no aplicativo ainda não está disponível no Brasil, mas é a 

expansão sobre identidade de gênero. O site oficial publicou imagens sobre a mudança: 

  

 

FIGURA 11: Opção de gênero 
FONTE: Tinder (2016) 



94 
 

 

 Essa possibilidade foi publicada em 15 de novembro de 2016 e está disponível 

apenas para os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Essa funcionalidade é 

interessante e divide opiniões. 

 A observação ainda me permitiu verificar mudanças nas propostas de utilização 

dos usuários. Em 2014, as interações estavam mais voltadas à proposta de uso do 

aplicativo. Era possível e frequente, fazer amizades, ter companhia para um café, 

cinema, barzinho e até relacionamentos sérios como namoros, noivados e casamento. 

 Até o término de minha participação no aplicativo, verifiquei o aumento na 

procura por sexo, oferta de serviços de prostituição e casais buscando um terceiro 

parceiro. Também houve mudança na percepção de si e do outro que se interage no 

aplicativo, sendo que hoje as conotações do aplicativo e de quem o utiliza estão mais 

negativas. Dada essa observação, naturalmente recusei convites para interação pessoal 

com qualquer pessoa que conhecesse no Tinder. 

 

4.2 TROCAS, RECURSOS E VALOR 

 

As categorizações criadas para análise dos resultados possibilitaram achados 

além dos objetivos propostos. Essa categorização prévia foi importante na construção 

das categorias para análise de conteúdo que emergiram dos discursos dos participantes. 

O trabalho posteriori de categorização deu-se com vistas a estabelecer elos com as 

teorias trazidas e evidencia um diálogo convergente com a proposta apresentada. 

Dada pesquisa ser de cunho qualitativo, foi possível valorizar os fenômenos 

explorando de forma mais profunda observando detalhes que quantitativamente 

poderiam não ser percebidos. Desse modo, embora a discussão explore achados para 

além da proposta, convém apresentar uma visão geral que responda os objetivos 

primariamente apresentados.  

Os objetivos específicos foram desenvolvidos de modo contemplativo aos 

axiomas da LDS no que tange às trocas, os recursos utilizados e a cocriação de valor. O 

primeiro objetivo específico foi identificar as trocas nos aplicativos de relacionamento. 

Primeiramente, eu visitei o site oficial do aplicativo a fim de conhecer a proposta das 

trocas possíveis entre os usuários. As informações fornecidas na política de uso, não 

respondem de forma objetiva a que se propõe o Tinder. Essa informação foi importante 

para entender as diferentes percepções de valor do app para os diferentes usuários.  
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O contato com usuários do Tinder de outros países foi crucial nesta etapa uma 

vez que a conotação do Tinder em alguns países é diferente do Brasil. Assim, justifica-

se a política de uso genérica fornecida pelos desenvolvedores e exposta no site, uma vez 

que é apenas traduzida para idioma do país que está utilizando. Durante minha 

experiência no Tinder, identifiquei as trocas previsíveis no Tinder enquanto aplicativo 

de relacionamento o que inclui amizade, namoro e sexo. Contudo, identifiquei trocas no 

sentido profissional que vão desde a divulgação de serviços de beleza, comércio de 

eletrônicos a oferta de massagem tântrica e prostituição. 

 

     

FIGURA 12: Trocas profissionais no Tinder. 
FONTE: Dados da pesquisa (2017). 

 

Convém dizer que a política de uso do Tinder proíbe tacitamente a utilização do 

aplicativo para finalidades comerciais, inclusive de divulgação de serviços e empregos. 

No entanto, o controle destas interações fica restrito à política de uso ou ao próprio 

usuário que pode denunciar o perfil. Contudo, os usuários preferem simplesmente 

ignorar quem está desviando o uso do aplicativo, a fazer qualquer denúncia sobre isso. 

Além das trocas de relacionamento e ofertas de produtos e serviços, observei 

trocas, que aqui decidi tratar por não institucionais. Ainda que trocas econômicas entre 

os usuários não seja proposta do aplicativo, a falta de objetividade e regulação dessas 

trocas permite que ocorram. Uma vez que as partes envolvidas estejam cientes e em 

concordância com a oferta, a priori, não há complicações ou encargos jurídicos ou 

sociais. Entretanto, as trocas que aqui me permiti tratar como não institucionais, estão 

relacionadas a atitudes prejudiciais a pelo menos uma parte envolvida nas trocas.  

Assim, destaco que encontrei no Tinder incitação à pedofilia através de fotos e 

superexposição de crianças e adolescentes. Denunciei o fato ao próprio aplicativo uma 

vez que não havia descrição quanto ao que se queria com aquele perfil. Logo, o que em 
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meu julgamento como usuária identifiquei como criminoso, pode se tratar de um mal 

entendido. Desse modo, preferi não me envolver de forma mais incisiva e esperar que o 

Tinder se encarregue dessa investigação e das medidas cabíveis. Sobre isso, não obtive 

nenhuma resposta até o momento. 

Em sentido semelhante estão as trocas que envolvem adolescentes com pessoas 

mais velhas. A política de privacidade enfatiza a necessidade de que os usuários tenham 

acima de 18 anos para ingressar no aplicativo, no entanto eu mesma cheguei a conversar 

com dois garotos um de 15 e outro 16 anos que por questões éticas, não levei adiante a 

entrevista. Ressalto que os encontros nesse sentido para além do contato no aplicativo, 

foram enfatizados pelos adolescentes como sendo de livre e espontânea vontade “até 

minha vó usa o Tinder, gata”. Ambos revelaram já ter conhecido e ficado com mulheres 

mais velhas através do Tinder. 

Outras trocas não previstas e de natureza contestável estão relacionadas a um 

participante que declarou estar ali como um desafio proposto por seus amigos. A ideia é 

oferecer dinheiro por sexo a garotas que ele supõe que nunca aceitariam. Assim, ele 

relata que está testando as mulheres, para “saber qual o preço que elas se vendem”. 

Dessa forma, apresento os resultados do primeiro objetivo organizados na figura a 

seguir: 
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FIGURA 13: Trocas identificadas no Tinder 
FONTE: Dados da pesquisa (2017). 

 

 As categorias emergiram do discurso dos respondentes. De modo geral, todos 

acabam encontrando alguma fonte de diversão no uso do aplicativo. 

 

 É bom quando não se tem nada melhor pra fazer, ajuda a passar o tempo. 
(Cintia). 

 
 Entrei aqui para encontrar alguém que me fizesse rir e esquecer meus 

problemas. (Pâmela) 
 
 A vida é rara e é preciso curtir. (Jorge) 
 
 Desde o início do ano (2016) já tive como sobra experiência sexual para cada 

mês. (Bruno) 
 

 

 Menos frequente, porém relevante, está a utilização do aplicativo para trocas 

profissionais. Essa categoria foi criada e considerada como uma das formas de desvio de 

uso da finalidade do aplicativo. Embora o site oficial seja generalista quanto à política 

de uso, ele deixa claro que trocas profissionais e comerciais não são permitidas. Logo, 
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as trocas esperadas seriam sob o enfoque de diversão. No entanto a pesquisa evidencia 

outras trocas que fogem à dinâmica do aplicativo. 

 

 Sou transexual e uso o tinder para fazer programa (...) Também vendo fotos e 
vídeos sensuais. (Fany) 

 
 Uso para divulgar meu comércio de produtos eletrônicos. (Renato) 
 
 Divulgo serviços do meu salão de beleza. (Paola) 

 

 Existe também usuários que combinam trocas profissionais e de diversão: 

 

 Meu perfil é mais profissional, ofereço massagem tântrica, mas não vou 
mentir que já me diverti muito no Tinder. Já saí, conheci, transei e tenho 
amigos que saíram daqui. (Luciano) 

 

Das trocas não institucionais, não convém registrar em citações de discurso ou 

imagem por envolver menores de idade e até mesmo apologia à pedofilia. O contato de 

um participante que pode ser compreendido como buscando troca não institucional, e 

nesse contexto pode aqui ser exibido, é de um participante da pesquisa que usava o 

Tinder para provocar mulheres e incitá-las à prostituição 

 

 Só curto mulheres que não são prostitutas. Eu ofereço dinheiro e fico 
insistindo até elas cederem. (Alisson) 

 

Este usuário também revelou que troca whatsapp e que possui uma conta de 

serviço de mensagens específica para este fim. Este número foi também o que ele me 

forneceu. Ele disse que convence as meninas a se exibirem em fotos sensuais 

 
 Depois que elas acreditam, ficam mandando foto quase nuas e perguntando 

‘vc acha que eu valho quanto?’ Aí eu começo a ver a vaidade e vou dando 
corda. (Alisson) 

 

 Quanto às trocas que fogem às expectativas gerais do Tinder e que têm algum 

potencial de prejudicar uma das partes, denominei trocas não institucionais. Tal fato 

também se justifica pela discussão da décima primeira premissa da LDS que vai 

justamente tratar das estratégias de controle e coordenação das trocas pelas instituições 

que as favorecem. 

O segundo objetivo específico foi proposto para possibilitar o desenvolvimento 

da ideia de valor apresentada na LDS (VARGO; LUSCH, 2004). Assim, propus 

apresentar como o valor é criado a partir das experiências dos usuários destacando como 
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eles se percebem no Tinder e como se atribui valor diferente ao mesmo bem pelas 

experiências. Neste aspecto, os usuários do Tinder colaboram a confirmação da 

proposta da LDS, além de fornecer uma aproximação à ideia de objetificação quando 

tendem a justificar suas respostas imbricando funcionalidade do aplicativo em si e 

experiências subjetivas com outros usuários.  

Uma vez abordando este objetivo após identificar as trocas é possível perceber a 

convergência entre o que se espera e o valor que se atribui. Assim, os usuários que 

utilizam para fins de diversão, especificamente como passatempo, tendem a 

subvalorizar o app ao passo que os usuários que o utilizam como fonte de renda ou para 

realização de interesses que socialmente não seriam aceitos, atribuem valor maior ao 

Tinder. 

Os resultados que respondem ao segundo objetivo específico, também geraram 

categorias gerais mediante os discursos dos participantes e estão exibidos de modo geral 

na figura abaixo: 

 

FIGURA 14: Valor do Tinder para o usuário 
FONTE: Dados da pesquisa (2017). 
 

O terceiro objetivo proposto foi no sentido de analisar como os atores sociais e 

econômicos se tornam recurso para cocriação de valor do Tinder. Esse objetivo está em 
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consonância com a nona premissa de Lusch e Vargo (2014) sobre a necessidade de 

relacionamentos para realização das trocas. Os autores falam de recursos operantes e 

operandos e neste sentido, geralmente os recursos operantes são atores humanos e os 

operandos são aquilo que serve a esses atores (VARGO; LUSCH, 2016). 

Este objetivo é particularmente importante porque dialoga diretamente com o 

sentido de objetificação por um lado tal qual pontuou Baudrillard (2006) acerca da 

transcendência do valor utilitário do bem e por outro lado, como pontua Bauman (2009) 

sobre o sentido de utilidade do outro. A inferência de que o usuário do Tinder tende a 

não separar as avaliações do aplicativo e do sujeito que utiliza faz com que os conceitos 

de operantes e operandos sejam expandidos. Neste sentido, foi necessário dirigir 

questionamentos aos participantes que os levassem a refletir sobre suas percepções e, 

talvez, diferenciar o sujeito do objeto.  

Ainda que os questionamentos atendessem a medidas que levassem os 

participantes a diferenciar em seus critérios de cocriação de valor o sujeito do objeto, foi 

nítida a dificuldade dos entrevistados em separar. Dessa forma foi possível estabelecer o 

elo dos achados com a proposta teórica de McCracken (2003) apresentada no referencial 

acerca da transferência do significado. Assim estabelecendo para este fim o diálogo 

entre a LDS e o sentido de objetificação, retomo a transferência de significado de 

mundo-para-bem proposta por McCracken (2003). 

Ratifico que a proposta de McCraken, originalmente no sentido de objetivação, 

confirma a inferência que apresentei no sentido de objetificação, a saber que o Tinder 

enquanto mundo culturalmente construído, transfere seu significado de bem aos 

usuários que por hora tendem a valorar o sujeito como se valorassem o próprio objeto. 

Assim, apresento a seguir as categorias emergentes dos discursos dos participantes para 

responder ao terceiro objetivo específico: 
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FIGURA 15: Atores como recursos à cocriação de valor 
FONTE: Dados da pesquisa (2017). 
 

 

No quarto objetivo específico, propus discutir a objetificação do usuário 

consumidor do Tinder. Esse objetivo é o momento de convergência entre as teorias 

apresentadas previamente. Desse modo, uma vez que tal objetivo enseja uma discussão 

e que a análise dos resultados mediante a visão geral dos resultados dos objetivos 

específicos convergirá ao alcance do objetivo geral, apresento esta discussão no 

decorrer da análise, abordando este objetivo nas categorias criadas até aqui. 

Os achados de um trabalho netnográfico como aqui proposto tendem a 

extrapolar os objetivos e por vezes me levou a refletir acerca da necessidade de 

reformular os objetivos, ou apresentar esses achados como acréscimos aos resultados. 

Tal fato se deve às diversas possibilidades de inserção da pesquisa em outros campos 

como já mencionei, no entanto, a fim de manter coerência com o campo principal aqui 

discutido, a saber, marketing, propus organizar os resultados que extrapolam os 
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Assim, apresento uma visão geral das problemáticas apresentadas e suas 

respostas. Denomino-as como problemáticas estruturais, uma vez que à medida que 

cumpro os objetivos específicos previamente propostos em relevância a estas 

problemáticas, estruturo a resposta ao problema geral de pesquisa e ao alcance do 

objetivo geral. 

 

4.3 DESPROBLEMATIZANDO 

 

 A fim de construir um modelo capaz de responder à problemática geral, 

apresento as problemáticas estruturais que emergiram no desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

4.3.1 Quem opera o que 

 A quarta premissa da Lógica Dominante do Serviço diz que os recursos 

operantes são a fonte fundamental de benefícios estratégicos (VARGO; LUSCH, 2016). 

Mas, como os recursos operantes atuam no Tinder? Na mesma referência de 

publicação, os autores mudaram a linguagem que antes era “fonte de vantagem 

competitiva” (LUSCH; VARGO, 2014). Essa mudança, eles atribuíram como 

necessária dada a importância em enfatizar uma relação actor-to-actor entre empresa e 

consumidor. 

 A modificação na linguagem dessa premissa de certa forma favoreceu a pesquisa 

uma vez que abriu as possibilidades do alcance de entendimento do Marketing 

ocupando-se de um valor além de competição entre marcas e ofertas. Ao mesmo tempo, 

favoreceu a elaboração da problemática acerca dos recursos operantes uma vez que, 

para o Marketing, por muito tempo esteve claro o papel de quem operava e o que era 

operado. Assim, em uma relação business-to-business, o sujeito sempre será o recurso 

operante. 

 Ao discutirmos essa problemática no Tinder, há que se considerar que o sujeito 

que opera a aplicação, opera também o sujeito o qual quer se relacionar. Neste sentido, a 

publicidade que se faz no Tinder, não é do recurso operando Tinder, mas sim do próprio 

consumidor que almeja ser atraente a outro consumidor. Nesse caso, aplica-se a ideia de 

Lusch e Vargo (2016) ao dizer que geralmente os recursos operantes são humanos. 

Assim, dado o advérbio “geralmente”, percebe-se que o modo empregado nem sempre é 

assertivo.  
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 No Tinder pode-se considerar que os recursos operantes ora são os usuários que 

operam o aplicativo, ora o próprio aplicativo que controla quem será exibido naquele 

momento e local, de certa forma fazendo valer o axioma institucional de controle 

debatido na LDS pelos autores supracitados em 2016. 

 

4.3.2 Experiência antes do valor 

 Na primeira publicação de Vargo e Lusch em 2004, os autores enfatizaram que é 

pela experiência que o valor é criado. Do mesmo modo, apresentaram o conceito de 

cocriação de valor. O paper estimulou debates diversos acerca da ideia de cocriação de 

valor. Dentre os autores que se dedicaram às críticas e à ampliação do debate da Lógica 

estão Gronroos e Voima que se empenharam em aprofundar a compreensão de valor por 

experiência. 

 Na elaboração deste trabalho, primariamente adotei a perspectiva de Gronroos e 

Voima (2012) acerca de valor, fazendo o julgamento de um valor criado pela 

experiência. Essa perspectiva foi repensada a partir do entendimento que a Lógica 

Dominante do Serviço aborda um posicionamento coparticipativo. Desse modo, o valor 

não pode ser criado pela experiência, muito embora seja fenomelogicamente criado 

pelos atores beneficiários (VARGO; LUSCH, 2016).  

 Desse modo, há que se indagar de que forma a experiência nas trocas no 

Tinder atuam na cocriação de valor? Ora, sendo o Tinder um universo que abriga 

diferentes atores enquanto usuários e atuando ele mesmo como recurso operante tal 

como visto no item anterior, diz-se que o valor do aplicativo, e aqui entenda valor do 

aplicativo como valor proposto pela empresa ou mesmo valor proposto pelo serviço, vai 

ser afetado diretamente pelas trocas que os atores como usuários desempenham neste 

universo. 

 Assim, os resultados evidenciam que os atores usuários do Tinder tendem a 

valorar o aplicativo pelas trocas conseguidas nele. De modo geral, verifiquei que 

pessoas que utilizam o Tinder como escape de rotina, seja mantendo anonimato para 

obter sexo, vendendo ou pagando por sexo inclusive, têm uma percepção de valor do 

Tinder muito além de quem utiliza o aplicativo expondo sua verdadeira identidade. 

Acerca disso, podemos interpretar o Tinder como um espaço de liberdade para estes 

usuários, uma vez que dentre eles encontra-se homens casados que utilizam o Tinder 

para sexo fora do casamento, destacando-se um, que participou diretamente da pesquisa 
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e revelou instalar e desinstalar o aplicativo todos os dias, para que a esposa não tome 

conhecimento. 

 Na perspectiva do Tinder enquanto ator envolvido na cocriação de valor 

interpreto que há um desequilíbrio na relação A2A uma vez que as políticas de uso e 

privacidade são desconsideradas por quem usa o serviço para libertar-se anonimamente. 

Tal prática favorece ação criminosa e fragilidade na segurança do usuário, uma vez que 

nunca se sabe quem está do outro lado.  

 Alguns aplicativos e antes deles, os sites de relacionamento, perderam 

credibilidade e hoje têm imagem comprometida diante dos usuários dos app atuais, 

como o Tinder por exemplo. Alguns entrevistados citaram que já fizeram uso do badoo, 

por exemplo e quando comparam, dizem “lá é muito desorganizado”, “qualquer um 

podia falar comigo e geralmente era só para propor sexo”, “o badoo é pior que o 

Tinder”, “entrou no baddo, quer transar”, etc. 

 Se julgar pela minha experiência na observação participante eu mesma posso 

relatar mudanças. Muitas vezes me peguei utilizando o Tinder com a ideia “estou a fim 

de ir tomar um café e vou procurar alguém para ir comigo”. Neste sentido, era possível 

esperar que além do café, haveria conversas, desabafos, risos e muitas vezes amizades. 

No entanto, quando deixei o Tinder em 2016, eu evitava marcar encontros, pois estava 

implícito em cada match que a intenção era encontro afetivo/sexual.  

 - Vamos tomar uma cerveja na praia? 
 - Opa, sim, vamos! 
 - Mas olha, não vamos nos beijar. 
 - A intenção era essa. (Diálogo de observação participante) 
 

 Desse modo, diferentes percepções de valor são atribuídas ao Tinder. Enquanto 

usuária observadora das mudanças de perfis e interesses dentre os outros usuários, eu 

poderia dizer que em breve o Tinder será superado por aplicativos que ofertem 

possibilidades mais atrativas. Os próprios usuários identificam como o Tinder poderia 

ser melhor por exemplo dando opções de envio de fotos e vídeos e fornecendo mais 

informações sobre a pessoa, inclusive com a possibilidade de verificar o interesse dela. 

 Pessoas que utilizam o Tinder como forma de superação da timidez ou outra 

característica que as impede de um contato pessoal, têm em geral, uma percepção de 

valor alta do aplicativo. O relato de um participante demonstra essa possibilidade de 

superação quando ele declara que através do Tinder, conseguiu desenvolver conversas 

com mulheres que pessoalmente ele jamais seria capaz. Nesse caso, podemos destacar 

os benefícios do aplicativo, que serve como primeiro passo para construção de conexões 
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e até mesmo relações, favorecendo o aumento da confiança e autoestima de quem se via 

antes incapaz. 

 

4.3.3 Tu te tornas responsável pelo match que cativas 

 Como explicado no item anterior, o valor que se cocria o é pela colaboração de 

todos os atores envolvidos de modo que a experiência de uso por si só, não atende o 

léxico da LDS. Em uma perspectiva estrutural sabemos que o Tinder é o ator ofertante 

do serviço, logo, é a instituição que coordena as atividades. Desse modo, convém 

indagar de que maneira o Tinder coordena as trocas em suas esferas institucionais? 

 O axioma institucional foi acrescentado por Vargo e Lusch na última publicação 

de 2016 em tom de resposta a qualquer compreensão equivocada que limitasse a LDS a 

uma criação de valor pela experiência. Desse modo, o ofertante pode assegurar-se que o 

serviço proposto será utilizado tal qual ofertado controlando isso por vias institucionais. 

No caso do Tinder, interpreto que há uma mera tentativa de controle, por informação, 

exposta na política de uso. Contudo, tal qual a finalidade das trocas não é objetiva nos 

documentos oficiais do Tinder, não é objetiva a penalidade para a desobediência 

institucional, deixando a cargo de o usuário intitular-se responsável pelas suas 

declarações. No blog gotinder8, na seção safety, estão os termos de uso e exemplos de 

violação dos termos. 

 A instituição não permite pedir dinheiro; não permite a utilização do aplicativo 

por menores de idade; envio de mensagens ofensivas; comportamento inadequado após 

terem se conhecido pessoalmente; perfis falsos; e tentativas de vender produtos ou 

serviços. A empresa encoraja os usuários a denunciarem qualquer desvio de utilização 

do aplicativo. Desse modo, diz-se que o controle das trocas está mais sob 

responsabilidade de quem utiliza do que do próprio Tinder.  

 O blog oficial, também na aba safety fornece orientações de como as pessoas 

devem se comportar quando conhecem alguém no app. No entanto, não há uma política 

regulatória de que este comportamento acontecerá, inclusive porque são poucos os que 

leem políticas de uso e privacidade.  

 Dentre os entrevistados, todos declararam nunca ter lido a política de uso. Esse 

fato leva a inferir que quando há falha na coordenação das trocas há falhas institucionais 

de coordenação e controle. Por isto digo que, embora exista uma maneira de coordenar 

                                                             
8 www.gotinder.com Blog oficial do aplicativo Tinder. 
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as trocas, ela não é efetiva. Posso atribuir a isso, o fato de ter entrado em contato com 

garotos menores de idade, ter visto indícios de incitação à pedofilia, divulgação de 

serviços de prostituição e até mesmo a oferta de produtos e serviços comerciais. Dessa 

forma, percebe-se que a coordenação das trocas está comprometida por não se ter um 

controle sobre as trocas realizadas. 

 Outras consequências da falha institucional na coordenação de trocas, diz 

respeito à superexposição dos usuários do Tinder. O trabalho de Feltz e Chow (2015) já 

havia identificado essa fragilidade citando a possibilidade de localização geográfica pela 

distância exibida no app e também pela necessidade do vínculo do Tinder a uma conta 

do Facebook, uma vez que, segundo os autores, a maior parte dos usuários do 

Facebook, compartilha muito de sua vida pessoal em seu perfil. Sobre esse fato, registro 

que tive contato com muitos perfis ditos fakes os quais mantinham contato com perfis 

reais. Nesse ponto, destaco que foi crucial a sinceridade dos participantes em revelar 

seus interesses reais no aplicativo quando sabiam que se tratava de uma pesquisa. 

  
 Esse perfil é fake, meu nome é fake e uso um facebook fake também. Só 

estou aqui para testar as mulheres que se dizem santas, mas que cedem ir pra 
cama com um cara que se passa por rico em troca de dinheiro.(Alisson)  

 
 Esse usuário garante que não tem intenção de expor as pessoas que ele seduz. 

Ele afirma já ter convencido mulheres a enviar fotos ousadas e que tudo não passaria de 

um teste de sete dias, proposto entre amigos.  

 Dessa forma e pelas razões enumeradas até aqui, a resposta ao problema 

proposto tal seja a maneira de coordenação e controle das trocas à luz da LDS percebo 

que a atualização do léxico da LDS proposta por Vargo e Lusch (2016) com o axioma 

instituições no caso de aplicativos de relacionamentos virtuais põe esta premissa em 

condicional. Logo, ao vincular à cocriação do valor aos fenômenos, poder-se-ia dizer 

que falhas nas instituições e normas de utilização dos serviços podem comprometer o 

valor final do bem. 

 No caso específico do Tinder, as observações que fiz convergiram à ideia que o 

próprio usuário é responsável pelos matches e, por conseguinte, às trocas que emergirão 

deste contato. Leituras sobre as políticas de uso do aplicativo, propostas e possibilidades 

de regulação de uso, foram convincentes a mim que o Tinder não está interessado neste 

controle institucional. Desse modo, tornar-se responsável pelo match que se cativa no 

aplicativo, implica benefícios estratégicos que colaboram ao sucesso do Tinder. 
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4.3.4 O outro sou eu 

 No desenvolvimento do projeto desta dissertação, contemplei em abordagens 

teóricas a inferência acerca de objetificação (BAUDRILLARD, 2006), transferência de 

significado (MCCRACKEN, 2003) e conexões que buscam utilidade do outro 

(BAUMAN, 2009). Assim, julguei necessário entender como o próprio usuário se 

percebe nestas conexões, além de como percebe o outro, dado que em uma interação no 

Tinder, o outro é ele mesmo quando se percebe em condição de igualdade com a parte 

que deu match. Desse modo, a necessidade de responder que significados são 

atribuídos pelos consumidores do Tinder a eles mesmos? E, dentro deste propósito, 

que significados são atribuídos pelos consumidores do Tinder aos outros 

consumidores? 

 Até a conclusão da dissertação, produzi em coautoria com meu orientador, dois 

artigos científicos enfatizando a abordagem da autopercepção especificamente quando 

considerei o grau de consciência dos usuários do Tinder acerca do sentido de 

uso/descarte deles mesmos no aplicativo. Assim, no roteiro semiestruturado, alguns 

questionamentos neste sentido foram realizados como sentimento de usar o outro e ser 

usado; sentimento de estar no aplicativo; e sentimento perante os outros que não sabem 

que usa o aplicativo. 

 A experiência que tive com os participantes da pesquisa foi que todos eles 

estavam cientes das consequências voltadas à objetificação, mesmo sem citar as teorias 

que explicassem tal evento. Algumas respostas são enfáticas neste sentido: 

  

 Realmente me vejo como um produto. O Tinder é uma prateleira e eu sou um 
produto ofertado. Rsrs (Luciano). 

       
 Desde o início do ano (2016). Já tive com sobra, experiência sexual para cada 

mês do ano. É uma ótima média... Juntando e proporcionando a fome com a 
vontade de comer. (Bruno) 

  

 ...ela era bem direta. Tinha acabado um namoro. Disse que precisava 
desapegar. Uma vez eu disse que podia ser “útil” a ela. Ela adorou a palavra 
q usei. Rsrs (Jorge). 

  

 Acerca do sentimento de ser usuário do Tinder, as respostas também convergiam 

a um entendimento teórico à luz das teorias abordadas: 

 
 Me sinto um idiota. Pq eu sei que aqui só tem aparência. 
 
 Me sinto estranho e com vergonha. Minha família nem sonha que estou aqui. 
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 Me sinto como um pedaço de carne no açougue. 

 
 Vale ressaltar que a autoimagem nem sempre ocorre no sentido depreciativo. 

Embora todos os participantes demonstrem em suas respostas algum nível de 

entendimento sobre as consequências de objetificação, a análise pessoal enquanto 

participante em alguns casos era vista de forma positiva. Assim, posso afirmar com base 

nos resultados da pesquisa que o sentido de objetificação de si não está ligado 

diretamente à objetificação do outro. Todos os participantes admitiram que nunca 

usaram ninguém, mas quase todos admitiram se sentir usados. 

 

4.4 PROMESSAS E PREMISSAS 

 

 Uma das contribuições da pesquisa é a possibilidade de reescrever o léxico da 

LDS aplicando ao lócus de desenvolvimento. Assim, uma vez que já apresentei 

respostas aos objetivos específicos e problemáticas estruturais, englobando as premissas 

da Lógica Dominante do Serviço, cumpro neste tópico, a proposta de apresentar o 

léxico adaptado ao contexto do Tinder no quadro a seguir: 
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QUADRO 8: Correspondência do léxico da LDS com o Tinder 
Lógica Dominante do Serviço (VARGO; LUSCH, 2016) LDS no Tinder (Dados da pesquisa, 2017) 

 
 
 
 
 
 

Atores 

PF1 Serviço é a base fundamental de troca Tinder 
PF2 Trocas indiretas mascaram a base 

fundamental da troca, o serviço. 
Política de uso; armazenamento de dados dos 
usuários 

PF3 Bens são um mecanismo de distribuição 
para fornecer serviço 

Smartphone; pacote de dados de internet; locais 
físicos para encontros. 

PF4 Recursos operantes são a fonte 
fundamental de benefícios estratégicos 

O Tinder e o usuário atuam como recursos 
operantes e determinam os benefícios estratégicos 
que garantem a popularidade do app 

PF5 Todas as economias são economias de 
serviço 

O Tinder não vende produtos, vende “mais poder” e 
transformam o usuário em um “super”. Assim, o 
usuário que intenciona pagar pelo pacote plus, é 
motivado por isso 

 
 
 
 
 
 

Recursos 

PF6 O valor é cocriado por todos os autores 
incluindo sempre o beneficiário 

O valor é cocriado por todos os atores estando o 
Tinder e os serviços de internet como atores 
ofertantes do espaço de trocas e os usuários como 
atores das trocas. 

PF7 Atores não pode entregar valor, mas 
podem participar na criação e oferta de 
propostas de valor 

As trocas no app transcendem as previstas, de modo 
que os atores que cocriam valor não entregam valor, 
mas comunicam suas propostas. 

PPF8 Uma visão centrada no serviço é 
inerentemente relacional e orientada ao 
beneficiário 

O app oferta recursos capazes de potencializar o 
valor relacional orientado a ele através das trocas, 
porém não participa daquelas que ocorrem 
diretamente entre os atores – usuários. 

 
 

Serviço 

 
 

PF9 

Todos os atores sociais e econômicos 
são recursos integradores 

Os recursos integradores começam na aquisição do 
pacote de dados para acessar o serviço, os sociais 
são os que acontecem no serviço e fora dele, 
voltando aos econômicos mediante a seleção do 
local para o encontro. 

Valor PF10 O valor é sempre única e 
fenomenologicamente determinado 
pelo beneficiário 

Quando a relação A2A é priorizada o valor é 
cocriado pelo Tinder que oferece o serviço e pelo 
usuário que se beneficia e retorna esse valor ao 
Tinder 

 
 
Instituições 

 
 

PF11 

A cocriação de valor é coordenada 
através de instituições geradas pelo ator 
e os arranjos institucionais. 

A cocriação de valor no Tinder é coordenada 
mediante os arranjos institucionais em suas 
políticas, porém não pode ser controlada, ficando 
em maior proporção nas mãos dos usuários. 

FONTE: Dados da pesquisa (2017) 
 

 A atualização do léxico da LDS para o Tinder foi realizada mediante análise das 

respostas e convergem para o objetivo geral da pesquisa acerca da possiblidade de 

analisar como as trocas nos aplicativos de relacionamentos virtuais colaboram à 

objetificação dos consumidores. Tal objetivo esteve alinhado às discussões acerca da 

LDS até o momento da aprovação desta pesquisa de modo que admiti para este valor, a 

experiência de consumo do serviço, no caso o Tinder.  

 Os resultados dialogam com as premissas da teoria da Lógica Dominante do 

Serviço (VARGO; LUSCH, 2016), especialmente no cerne da proposta que é a 

cocriação de valor pelas trocas entre os atores. No Tinder, há diferentes percepções de 

valor do bem para diferentes usuários os quais valoram suas experiências 

fenomenologicamente pelas experiências que vivenciam. Assim, pode-se dizer que o 

valor potencial é gerado mediante os investimentos dos atores que ofertam o Tinder e 

aqueles anteriores ao Tinder, que também disponibilizam os recursos necessários. 

Destaco ainda que, tal qual a atualização proposta em 2016 pelos autores da LDS, a 

atualização do léxico com o axioma institucional, permitiu que a pesquisa avançasse 
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neste sentido, o que possibilitou uma reflexão sobre a coordenação das esferas 

institucionais.  

 Em reflexão acerca da premissa institucional, a pesquisa confirma o que 

pressupõe a abordagem teórica acerca do processo de produção global que inclui o 

Tinder, prestadoras de pacotes de internet, locais físicos para encontros, sistemas 

operacionais de smartphones e o tempo empenhado pelos usuários na utilização do app. 

Assim, o Tinder e todos os atores envolvidos favorecem as trocas, mas não participam 

do processo fenomenológico das trocas entre os usuários. Logo, uma vez que o Tinder 

não exerce participação nas trocas experienciais no aplicativo, diz-se que o processo de 

produção global gera um potencial valor que será experimentado pelo consumidor 

(GRÖNROOS; VOIMA, 2012; LUSCH; VARGO, 2014). 

 As experiências vivenciadas a partir do app estão em um processo A2A onde os 

atores que as experimentam, encontram-se no mesmo nível de envolvimento, ou seja, 

são usuários. Daí a inferência de que as trocas no Tinder colaboram à objetificação dado 

que as expectativas criam o potencial valor, que depende do outro ator para ser 

confirmado. A dinâmica do app favorece a ideia de objetificar o outro e isso foi 

percebido nas respostas dos participantes que fazem analogias ao Tinder como 

“cardápio”, “vitrine”, “mercado”, “prateleira” e açougue”. 

 As trocas que implicam objetificação no Tinder e que foram mencionadas sob a 

utilização das analogias mercadológicas supracitadas são aquelas em que as 

expectativas de um ator não correspondem ou não são correspondidas pelo outro; um 

ator declara interesse de troca divergente do que realmente quer; os encontros cessam 

após o objetivo alcançado e a pessoa vai sendo esquecida; ou mesmo quando a outra 

pessoa demora a responder e é substituída por outra. No próximo tópico, apresento 

considerações mais aprofundadas sobre as trocas no Tinder. 

 

4.5 DO MATCH ÀS TROCAS 

 

De acordo com os objetivos propostos, as trocas identificadas no Tinder 

permitem sustentar o argumento que convergem à objetificação. Vale ressaltar que tal 

argumento permaneceu dado o próprio discurso dos participantes da pesquisa. Muito 

embora todos os participantes demonstrassem algum nível de conhecimento sobre a 

possibilidade de objetificar o outro no Tinder, há que se manter fiel às respostas que 

contemplam as trocas reais proporcionadas pelo app. 
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De modo geral, as trocas identificadas no Tinder, que ocorrem após o match, 

correspondem a amizades, destacando especialmente aqueles que enfatizaram que 

existem pessoas que mantém contato “até hoje”. Esse tempo utilizado remete a meses de 

contato ainda que virtual com pessoas que os entrevistados reconhecem como amigos. 

Destaca-se dentre os entrevistados, três pessoas que declaram não ter tido trocas reais 

fora do aplicativo, entretanto, as trocas são evidenciadas no caso do argelino, que teve 

troca pessoal comigo, que me dispus a estabelecer um contato para transferência de 

curso Argélia/Brasil. Esse fato evidencia que não é necessário o contato pessoal para 

haver trocas além do aplicativo. Recentemente, esse mesmo argelino me procurou mais 

uma vez para saber qual melhor lugar para ele se instalar no Brasil, compartilhou 

comigo vivências de seu país e as dificuldades que enfrenta lá. Embora não tenhamos 

nenhum contato para além das redes sociais, houve troca.  

Outro participante declarou utilizar o Tinder para “pesquisar” a resistência das 

mulheres em ceder sexo por dinheiro mediante suas dificuldades e assim declarou 

receber fotos sensuais onde as possíveis parceiras sexuais, em busca de dinheiro, o 

perguntava quanto valia por exibição de seu corpo. Isso indica a ampliação das 

possibilidades de trocas uma vez que o entrevistado se beneficiava das fotos enviadas 

pelas mulheres que acreditavam no interesse dele em pagá-las por sexo. Esse caso é um 

exemplo de falha no controle institucional e as mulheres se tornam vulneráveis de um 

usuário que desvia o foco do que declara no aplicativo.  

Também identifiquei outros usuários que ofertam dinheiro por sexo, mas ao 

conversar no aplicativo com eles, foi confirmado que realmente eles queriam isso. No 

caso do participante anterior, que seduzia mulheres oferecendo dinheiro, ele detalhou 

como a ideia surgiu numa mesa de bar com amigos, que se tratava de um desafio ou 

aposta feita entre eles e que estaria no Tinder por apenas sete dias. Alguns dias depois 

eu procurei o perfil dele e não encontrei. Havíamos trocado Whatsapp e quando o 

perguntei, ele disse que havia excluído o perfil. Não tenho como saber se ele realmente 

excluiu ou apenas descombinou o match e continua mantendo sua ideia inicial. Não 

mantemos mais nenhum contato. 

As trocas identificadas no Tinder pelo discurso dos participantes foram além das 

amizades, conversas aleatórias que não se concretizam em encontros pessoais, sexo 

casual e trocas profissionais incluindo sexo, massagem e interesses acadêmicos. A 

cocriação de valor do aplicativo Tinder, corrobora o que foi dito na literatura tal seja o 

mesmo bem apresenta valores diferentes mediante as experiências no consumo 
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(VARGO; LUSCH, 2004). Neste aspecto tem-se desde o sujeito, que está no Tinder há 

mais de um ano, mas não se percebe como usuário; até aquele que julga o Tinder como 

muito importante, sendo responsável inclusive por fonte de renda. 

 

 Não tenho muito a fala desse aplicativo não, pois não sou um usuário dele. 
(João, há quase 1 ano no Tinder). 

  
 To na minha segunda graduação, infelizmente não posso me dedicar a 

trabalho, pq estudo em federal, então aqui seria o meu bico. (Luciano, utiliza 
o Tinder para oferecer massagens e sexo). 

  

O Tinder é o bem a ser operacionalizado e utilizado pelos consumidores. No 

entanto, há que se pensar que os recursos que mantém o Tinder ativo são os próprios 

usuários. Neste sentido, os recursos operantes são vistos em conjunto onde 

consumidores e ofertante assumem a responsabilidade pelos benefícios, corroborando a 

relação de cocriação actor-to-actor especialmente pela predileção dos participantes ao 

Tinder frente a outros aplicativos. 

 
 O tinder é mais organizado. Só conversamos se combinarmos. Já usei o 

badoo, todo mundo pode falar com você, independente que você queira 
conversar com ela. (E, na grande maioria das vezes, só falam futilidades). 
Cintia, 18, PB 

 

As questões relacionadas à objetificação foram contempladas no roteiro 

semiestruturado de modo a avaliar sensações sobre como as relações provenientes do 

Tinder assemelham-se a relações de consumo mercadológicas. Os resultados foram 

analisados respeitando a subjetividade e percepção de cada respondente. Quase todos os 

respondentes declaram ter se sentido usado em algum momento e compartilham suas 

respostas também de forma particular expressando ao seu modo sua percepção  

 
 não ligo. Realmente me vejo como um produto. O Tinder é uma prateleira e 

eu sou um produto ofertado. Rsrs (Luciano) 
  
 Me sinto estranho e com vergonha. (Alex) 
  
  Sinto como se estivesse em um restaurante. Cardápio humano isso aqui. 

Gosto, não gosto. (Rodrigo) 
  

 Me sinto bem. A vida é rara, é preciso curtir. (Jorge) 

 
Pode-se dizer que o Tinder facilita a objetificação dos usuários inclusive na 

oferta e apresentação dos recursos operantes tal seja a versão básica (gratuita) ou plus 

(paga). A disposição do app na modalidade gratuita limita a atuação dos usuários e 
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frequentemente é enfatizado que ele pode ir além mediante a compra da versão plus. O 

site oficial do Tinder caracteriza os usuários plus como dotados de um superpoder, ou 

seja, uma posição de superioridade aquele que não paga a versão. 

Dentre os entrevistados, nenhum se declarou assinante plus do app, porém ao 

menos três usuários sinalizaram que pagariam. Dentre estes, o entrevistado Luciano 

declara que pagaria se soubesse que teria lucro. Percebo que no discurso, Luciano 

demonstra a intenção de pagar pelo app, mas a motivação dele é diferente do que se 

propõe aos seus assinantes, uma vez que para ele a motivação é aumentar os lucros já 

que ele oferece sexo e massagem tântrica em seu perfil no aplicativo.  

Interesses de trocas diferentes da proposta do aplicativo foram encontrados em 

outros usuários, como já mencionado, e a divergência de uso entre o que o ofertante 

propõe e como o usuário experimenta o bem vai interferir na cocriação do valor do bem. 

Assim, diz-se tal qual a premissa 7 apontada por Lusch e Vargo (2014) que à empresa 

compete fazer uma proposta de valor, mas este valor só será confirmado mediante as 

experiências das trocas realizadas.  

Desse modo identifiquei dentre os entrevistados que aqueles que utilizam o 

Tinder com uma proposta diferente daquela explícita de uso, têm uma percepção de 

valor maior do que os entrevistados que utilizam na intenção proposta pelo próprio 

aplicativo, que não é específico ao que se destina, mas a percepção da maior parte dos 

entrevistados é de relacionamento, amizade, conversa.  

 Eu não conheço pessoas. Sou carente em relação a amizades... 
relacionamento. Então sei lá... não confio muito nisso. Mas... vai q... Luiz, 
26, SP. 

 Nada que eu não ficaria sem, mas é bom pra passar o tempo. Cintia, 17, PB.  
  
 Digamos que eu tenha entrado aqui na tentativa de substituir uma pessoa q se 

foi. Alguém q eu gostava muito. Hj tá mais para sexo casual. O tinder me 
abriu portas, me aproximou de pessoas incríveis. Rsrs. Isso tudo sem sair de 
casa. Cada um com seus motivos. Jorge, 34, PE. 

 

4.6 PONTES E ATALHOS PARA RELACIONAMENTOS 

 

 Pelo discurso dos entrevistados, é possível perceber que há um estreitamento 

entre mundo real e virtual com tendência à inseparabilidade. Tal observação também é 

suportada pelos participantes que enfatizaram que o Tinder é apenas mais uma 
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possibilidade de encontros, o que implica naturalidade sobre o ambiente em que as 

trocas são possíveis. 

 
 Muitas pessoas não se sentem bem em conversar, existe um receio de ambas 

as partes. Compreensível até. O mundo virtual hoje anda tão perigoso quanto 
o mundo real. Adriano, 27, RR. 

  
 A maior parte dos usuários do Tinder não apresenta descrição no perfil, mas 

expressam seus interesses mediante os discursos não verbais presentes nas imagens 

escolhidas, que podem ou não se confirmar no contato interativo através do chat. Outros 

apelam para divulgar em suas imagens o que de fato procuram. 

.  

 

FIGURA 16: Correspondência da imagem e dos interesses dos usuários anônimos. 
FONTE: Dados da pesquisa (2017). 
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A figura acima mostra os recursos utilizados para chamar atenção e atrair o 

público que eles almejam. O primeiro usuário não fez parte da entrevista seguindo o 

roteiro, mas colaborou na observação participante. Ele exibe apenas uma foto com 

alguns smartphones. Ao perguntar o que significa o perfil, ele argumenta que se trata de 

comércio de eletrônicos. Imediatamente desvia a atenção comercial para interesses de 

contato pessoal. O segundo usuário, participante da entrevista e aqui chamado Ricardo, 

explicita suas intenções em uma imagem-texto e confirma na resposta inicial. Observa-

se que o discurso do valor do Tinder para Ricardo, parece a priori algo irrelevante, 

porém ele atrela o app a um lazer não tão essencial e mais a frente em seu discurso 

percebe-se que o Tinder é apenas para quebrar a rotina e que ele não precisa do app para 

conseguir isso.  

Os discursos de usuários que assumem uma identidade virtual diferente da real, 

preocupados com julgamentos alheios, podem ser analisados sob o ponto de vista 

teórico do que foi estudado por Ciampa (1995) acerca da mesmidade. Assim, a 

identidade criada não é necessariamente falsa, mas um mecanismo encontrado a fim de 

expressar como se sente de forma a libertar-se dos predicados e das obrigações 

cotidianas (BESERRA, 2012). Neste sentido, convém ponderar que é característico do 

ciberespaço, a dinamicidade e fluidez no sentido ilimitado e ubíquo (MEDEIROS, 

2011). Logo, esse ambiente também é espaço de emancipação, ainda que implique 

objetificar o outro e a si mesmo.  

Sob este aspecto, as análises devem ser sempre sob um ponto de vista 

sociovirtual onde há a inseparabilidade dos eventos e até mesmo das associações que se 

sobrepõem às estruturas (LATOUR, 2005). Compreendo aqui então que, o que foi 

denominado por Auge (2012) de não lugar, é menos pela ausência de espaço e mais pela 

possibilidade do anonimato. Por conseguinte, os usuários podem utilizar o ciberespaço 

para realização de seus desejos de libertação ou mesmo emancipação considerando as 

possibilidades de não censurar o que buscam uma vez que não precisam mostrar quem 

são. 

O caso do entrevistado Bruno é um exemplo do que foi mencionado. Valendo-se 

do anonimato, ele deixa claro que não paga motel e que qualquer lugar sugerido para 

uma aventura sexual deve ser de responsabilidade da mulher. No entanto, ele não 

mostra o rosto, não revela o nome verdadeiro, não passa nenhuma informação pessoal e 

até a conta do Facebook para acessar o Tinder é falsa. Ainda assim, ele admite ter 

vivido muitas experiências a partir do app. Neste caso, o discurso dele tem maior 
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proximidade com os teóricos enquadrados na visão mais pessimista que retratam o 

virtual como esvaziamento do real (BAUDRILLARD, 1997). Dessa forma, Bauman vai 

pontuar que a virtualização das relações provoca a perda da responsabilidade com o 

outro aonde as dimensões morais vão sendo consumidas e a dinâmica virtual suprime a 

necessidade do diálogo e compreensão do outro (BAUMAN, 2006; 2010). 

Desse modo, Bauman afirma que os ambientes virtuais para relacionamento, 

favorecem o consumo do outro que se relaciona tal qual uma relação mercadológica 

(BAUMAN, 2008) e assim, fala-se em uma transcendência do caráter natural do sujeito 

e objeto que na perspectiva de Baudrillard, é a objetificação.  

As referências feitas pelos usuários, de modo geral, mostram que o Tinder se 

apresenta como mais uma possibilidade de ambiente para conhecer pessoas, 

desenvolver relacionamentos e alcançar os objetivos de troca com o outro. Apenas um 

participante demonstrou diretamente uma preocupação sobre a superficialidade dos 

matches ao dizer que as pessoas estão perdendo o mais importante que e o contato olho 

a olho e a possibilidade de conversar pessoalmente. Desse modo, considero pelos 

discursos dos entrevistados que o Tinder funciona como ponte e atalho para novos 

relacionamentos, de modo que, sem caráter valorativo essa dinâmica se torna 

interessante para os usuários. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados da pesquisa respondem além da problemática e objetivos 

propostos no projeto. Assim, foi pertinente subdividir a problemática em outras 

estruturais a fim de aprofundar a compreensão das trocas no Tinder.  

De modo geral, propus responder como as trocas nos aplicativos de 

relacionamento virtuais colaboram à objetificação do usuário/consumidor deste 

aplicativo. Diz-se então que a objetificação do usuário é um fato possível de ocorrer na 

dinâmica do Tinder, pois o formato deste aplicativo permite uma relação entre os 

usuários semelhante a relações mercadológicas. 

À medida que vão sendo exibidos os perfis, há a impressão que o próximo pode 

ser melhor. Assim existe a sensação de insaciabilidade e possibilidade de acúmulo 

(CAMPBELL, 2001). Desse modo, cresce o número de matches, que ora alimenta a 

vaidade do usuário que se sente confortável em ter muitas opções, ora favorece o 

descarte daquele ou daquela que por algum motivo não interagiu em tempo hábil.  

Neste sentido, a objetificação ocorre desde a primeira troca, que é a troca do like. 

Analogamente a bens de consumo onde o consumidor escolhe diversos itens para 

posteriormente selecionar os que o interessa, no Tinder, o usuário adquire diversas 

opções para posteriormente selecionar as mais adequadas para ele. Isso é revelado nos 

discursos dos respondentes que comparam o Tinder a prateleiras, vitrines, açougue, 

cardápio e mercado livre. 

O entendimento de alguns usuários sobre a dinâmica do aplicativo, destaca a 

possibilidade do acúmulo de likes à correspondência com sentimento de bem-estar, 

aumento de ego, sentimento de ser desejado e ter popularidade, é o que o usuário John 

explicita em sua análise 

 

 (...) Então percebi que o objetivo na verdade era colecionar curtidas. Ter 
muitos likes para se sentir desejada e assim alimentar o ego. (John) 

 

O acúmulo das “curtidas” assemelha-se, para outros, como relações de consumo, 

com possibilidade de acúmulo, troca e descarte. As falas que identificam estas 

correspondências corroboram a ideia de objetificação onde por um ‘quase’ somos 

sujeitos. Muito embora, ao ser descartado no Tinder por um ‘quase’, tais sujeitos se 

tornem semelhantes a objetos que não satisfazem expectativas. 
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 Curto a pessoa pela foto. Às vezes eu descombino quando olho mais de perto 
e vejo que é feia. Se o papo não me fizer ter segurança na pessoa eu também 
descombino pq muitas mulheres não sabem lidar com o fato de eu ser casado 
e me colocar em situações difíceis. (Jorge) 

 
 As situações de objetificação são assim aquelas em que o ser humano se 

relaciona com o outro tal qual uma relação de consumo. Dá-se assim o nome de 

objetificar, pois embora haja uma relação semelhante às relações com objetos, o outro 

continua em sua essência sendo humano.  

 Há que se explorar os achados à luz das teorias que tratam da expansão da 

compreensão do que é ou não humano. O smartphone funciona como extensão do corpo 

humano se configurando como um ciborgue. No caso especificamente do Tinder, ter o 

smartphone junto ao corpo garante que os matches estarão também sendo levados e 

acompanhando em tempo real aquele que carrega o aparelho. 

 No que diz respeito aos achados à luz da LDS, observa-se a pertinência em 

ampliar o olhar do valor das trocas para além do dinheiro. Os termos de uso do Tinder 

especificam, enfatizam e encorajam a realização de compras dentro do aplicativo. Além 

desta possibilidade, a própria aplicação lucra com a publicidade de anunciantes e 

principalmente ao reter para si informações de milhões de usuários.  

 Desse modo, percebe-se uma estrutura em nó que se assemelha a uma rede capaz 

de envolver, manipular e lucrar com os dados dos usuários. Assim, pode-se dizer que 

após as trocas econômicas que permitem ao usuário chegar ao Tinder, a primeira troca 

A2A ocorre entre o usuário e o aplicativo. O aplicativo fornece o espaço para interação 

entre os usuários e em troca, retém os dados de quem utiliza esse espaço. 

 Na relação A2A entre usuário e aplicativo, falar de cocriação de valor é possível 

sob o ponto de vista que o Tinder oferta o serviço que permite que o usuário realize suas 

trocas. No entanto, deve-se considerar que muitos usuários do Tinder atribuem valor ao 

aplicativo pelas experiências que vivem e não pela possibilidade da experiência. Isso se 

deve ao fato da autonomia do usuário que determina o discurso que vai utilizar, a 

proposta do uso e as imagens que vai exibir de si mesmo para os outros. 

 Na análise da Lógica Dominante do Serviço, a cocriação de valor pelas trocas é 

possível pela coordenação dessas trocas pelo controle institucional. Mas como falar de 

controle institucional no ciberespaço? Os teóricos explorados neste trabalho podem 

posicionar-se favoráveis ou não à dinâmica sociovirtual, mas concordam no aspecto da 

autonomia, dinamicidade e fluidez das redes. Alguns utilizam esse argumento para 

defender a utilização e outros para criticar. 
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 Assim, pode-se dizer que propositalmente o modelo dinâmico do Tinder permite 

que os usuários estejam fora do controle do aplicativo. Enquanto instituição, o Tinder 

exibe uma política de uso e proíbe o uso para fins comerciais, de divulgação, 

profissionais, de prostituição, pedofilia, crime, político. Além disso, possibilita ao 

usuário denunciar quaisquer práticas que fujam à política de utilização do aplicativo.  

 Nenhum participante da pesquisa leu as políticas de uso e privacidade do Tinder 

e quando se deparam com algum perfil que busca interesses diferentes dos seus, 

preferem ignorar a denunciar, mesmo que seja aquilo que chamei trocas não 

institucionais. Desse modo, pode-se dizer que não é interessante e tão pouco simples, 

limitar em um contexto ciber, as trocas entre os usuários. 

 Do ponto de vista social estão as associações sobrepondo-se às estruturas em um 

contexto de fluidez nos relacionamentos e esvaziamento de si. Por outro lado, do ponto 

de vista gerencial, o Tinder garante benefícios estratégicos abstendo-se do controle das 

trocas, garantindo autonomia aos usuários pelas diversas possibilidades de interação. 

 Em minhas considerações, percebi que realizar uma pesquisa netnográfica no 

Tinder requer coragem e frieza/apatia quanto às emoções que fazem de mim enquanto 

pesquisadora um sujeito humano dotado de emoções e susceptível a não controlá-las em 

todos os momentos. Desse modo, a coragem é extensiva desde estar disposta a realizar 

observações participantes pessoalmente marcando encontros com diversos 

desconhecidos, até assumir para sociedade acadêmica e, principalmente não acadêmica, 

que se está no Tinder em nome da ciência.  

 Desde que ingressei no Tinder em 2014 até minha saída em 2016 grandes 

mudanças ocorreram, sejam de ordem operacional do próprio aplicativo, seja no nível 

da ousadia dos usuários. A conotação do Tinder em 2014 era diferente e as pessoas o 

viam como um aplicativo mais seletivo, onde os usuários no geral tinham um nível de 

interesses mais generalistas que meramente sexual. Quando saí do aplicativo, pude 

observar que já se tornava cada vez mais raro encontrar pessoas que não estivessem 

procurando sexo casual. Fora isso também se proliferaram perfis buscando um terceiro 

parceiro para aventuras, prostituição e oferta de pagamento por sexo. 

 A frieza que identifiquei como requisito para pesquisa na verdade veio até mim 

menos como condição e mais como naturalidade. Aos poucos eu me sentia fazendo o 

que primariamente eu criticava: objetificando as pessoas. Eu oferecia meu Whatsapp 

como uma espécie de prêmio a quem participasse da pesquisa. Por algumas vezes 

cheguei a mencionar que seria possível um encontro pessoal, embora eu soubesse que 
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nunca aconteceria. Por todas as vivências que tive e pelo perfeccionismo em cumprir 

com excelência o que propus no trabalho, tive dificuldades em encerrar minha 

permanência no aplicativo. Mais uma vez, caí na armadilha que eu mesma identifiquei, 

ou seja, o aplicativo cria no usuário a ideia de que o próximo match pode ser mais 

interessante. Assim, eu estava sempre esperando mais histórias, mais novidades e mais 

dados! 

 O objetivo deste trabalho foi analisar como as trocas nos aplicativos de 

relacionamentos virtuais colaboram à objetificação dos consumidores. Assim, partiu-se 

de uma inferência de que o Tinder, ao mesmo tempo que fornece espaço para encontros 

e relacionamentos, permite que seus consumidores obedeçam a um sistema de moda de 

uso, acúmulo, troca e descarte de outro consumidor, configurando a objetificação. 

Enfatizo que objetificar não é tornar objetivamente o consumidor um bem de consumo 

de outro consumidor, mas de extrapolar a natureza humana. Desse modo, o sujeito que 

consome o aplicativo, é antes de tudo consumido pelo próprio aplicativo que detém 

informações pessoais deste indivíduo e pode fazer uso dos dados ao seu interesse. 

 A inferência de objetificação foi analisada no campo do Marketing sob a óptica 

da Lógica Dominante do Serviço. Essa abordagem permitiu que os recursos operantes 

fossem conhecidos e analisados imbricando ponto de vista do ator que fornece o serviço 

e do que consome. A convergência dos recursos também suporta a inferência de 

objetificação uma vez que ora os recursos são aqueles tecnológicos que o próprio app 

oferece, ora são os próprios usuários que são responsáveis pela dinâmica do Tinder.  

 Compreendendo o sujeito como recurso operante, o Tinder objetifica o 

consumidor que ao mesmo tempo é servido pelo serviço, mas serve a ele em uma 

dinâmica fluida e essencial para que o app permaneça ativo. Verifiquei que a 

objetificação das relações provenientes do app são comuns e que os próprios usuários 

apresentam consciência acerca deste processo, no entanto, até os que declaram sentir-se 

mal com tal sensação, continuam utilizando o Tinder. 

 Ao apresentar as trocas no aplicativo, foi possível observar que a proposição de 

uso do Tinder é desrespeitada pela maioria dos usuários e a observação participante, que 

ocorreu desde 2014, evidencia que, a cada dia, mais usuários estão se valendo do 

aplicativo para impor suas próprias regras e designar o uso em prol de sua vontade. Tal 

fato implica cocriação do valor quando se fala em experiências e denuncia a 

necessidade de autonomia do usuário no ciberespaço. 
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 Logo, a cada objetivo alcançado, identificava-se a correspondência em 

corroboração com as premissas da LDS, que quanto ao valor, é de fato, 

fenomenologicamente determinado pelo beneficiário (LUSCH; VARGO, 2014). 

Contudo, há que se dizer que o beneficiário em uma relação A2A é, ao mesmo tempo o 

consumidor do serviço e o próprio Tinder que oferta. Isso permite dizer que a relação 

A2A, no Tinder, tende a favorecer mais o usuário que determina suas trocas que ao 

próprio aplicativo, que não coordena satisfatoriamente tais interações. Embora não 

esteja sob foco do Tinder essa coordenação, há que destacar a necessidade delas, pelo 

menos no tocante às possibilidades de desvio do uso de entretenimento para atividades 

criminosas. 

 As discussões proporcionadas transmitem a riqueza dos achados em campo. Tal 

fato possibilitou extrapolar os objetivos e a mim foi satisfatório contemplar cada 

premissa da LDS e perceber que a cada discussão, as teorias utilizadas no Referencial 

Teórico apresentavam complementaridade de modo natural. Contudo, devo mencionar 

algumas limitações dessa pesquisa e desde já dizer que algumas foram superadas antes 

do término dela e as que não me foram possíveis, registro a fim de observações em 

pesquisas futuras.  

 Uma limitação no decorrer do trabalho foi a dificuldade da pesquisa pelo chat do 

Tinder dada a própria limitação do aplicativo que não permite envio de mensagens de 

voz e a atualização do chat nem sempre se dava em tempo hábil, o que justifica que ao 

menos uma pesquisa tenha durado dias para ser concluída. Esse fator limitante, não foi 

apenas à realização da pesquisa, mas também extensivo a minha saúde, que tive 

inflamação dos tendões uma vez que cheguei a passar 8 horas ininterruptas realizando 

entrevistas.  

 Quanto a essa limitação, observo que as últimas entrevistas que realizei foram 

via Whatsapp o que foi particularmente importante e positivo. Alguns participantes que 

começaram a entrevista no aplicativo, concluíram no Whatsapp e lá era possível a troca 

de mensagens por áudio, de modo que os discursos eram enriquecidos pelo uso de 

sinônimos, exemplos e presenças de contradições. 

 Das limitações que fogem o controle, cito uma usuária, que se propôs a 

participar da entrevista, descombinou o perfil quando faltava 50% para concluir a 

entrevista. O fato de descombinar o perfil, é uma possibilidade de descarte de quem se 

fala e causa uma sensação de impotência, pois quem é descartado não consegue mais 

interagir com aquele usuário por intermédio do aplicativo.  
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 Este trabalho é pioneiro no campo especialmente por reunir teorias de campos 

sociológicos e aproximá-las do Marketing. Pesquisas futuras que avancem a partir deste 

trabalho devem ser consideradas. Quanto à Lógica Dominante do Serviço, embora a 

temática esteja presente na agenda de estudos do marketing, aqui no Brasil ainda são 

poucos os pesquisadores que estudam o tema. Assim, deve-se observar a possibilidade 

de experimentar essa abordagem exaustivamente em outros campos, inclusive em outras 

aplicações com finalidades distintas a fim de explorar especialmente o axioma 

institucional em ambientes virtuais.  

 O axioma institucional deve ser considerado na Administração como tema de 

futuras pesquisas inclusive no âmbito gerencial, dado que falar de controle institucional 

em uma abordagem teórica da Administração, requer prescrição de estruturas 

organizacionais. Contudo, no ciberespaço, onde a autonomia dos sujeitos predomina 

sobre as normas, há que se pensar novos rumos e adaptações nas teorias. Uma das 

formas de compreensão viáveis talvez seja à luz da Racionalidade Substantiva de 

Guerreiro Ramos. Assim, compreendendo este ambiente como uma organização e os 

sujeitos que nele estão como recursos, há que se explorar a subjetividade pela 

autonomia em um espaço onde todos usam da comunicação para satisfazer seus anseios. 

 Outra possibilidade de pesquisa está em explorar os relacionamentos virtuais por 

estudo dos laços. Essa possibilidade está voltada a compreensão que, embora a presente 

pesquisa tenha focado na aproximação de desconhecidos para encontros, há que se 

considerar as possibilidades de manutenção de laços tanto pós-encontro como também 

dentre aqueles que já possuem laços fortes, que por algum motivo se distanciaram 

geograficamente ou temporalmente e pela facilidade da internet, se reaproximaram.  

Neste sentido, há que se explorar a discussão sobre benefícios do uso das aplicações 

virtuais. 
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1. Casos para análise 

 

1.1 - Juliano 

 Juliano tem 34 anos, é especialista e natural de Brasília. Ele conheceu o Tinder 

por matérias na internet e entrou no aplicativo por curiosidade. Além do Tinder Juliano 

tem perfis no Badoo e no Happn. A ideia inicial dele era conhecer novas pessoas, no 

entanto revela que encontrou pessoalmente alguém apenas uma vez. Era uma mulher e 

eles foram assistir a um filme. Por questões de segurança, Juliano prefere encontrar 

mulheres em locais públicos.  

 A reação de Juliano ao saber que se tratava de uma pesquisa acadêmica foi de 

interesse. Ele disse que era interessante embora não conhecesse o conteúdo. Eu 

expliquei brevemente sobre o que se tratava tomando cuidado de não conduzir as 

respostas dele. A entrevista seguia há mais de 30 minutos e para Juliano, o tempo médio 

diário dedicado ao Tinder seria de 20 minutos ao dia. 

 O fato de Juliano ter perfis em outros aplicativos poderia possibilitar que ele 

estabelecesse algumas diferenças e inclusive valorar o Tinder em relação aos outros. 

Contudo, a resposta dele foi que o Tinder era um aplicativo interessante para conhecer 

novas pessoas, embora seja preocupante o mal uso de algumas pessoas, como acontece 

em outras redes sociais. Para justificar sua resposta, Juliano cita como exemplo o que 

ele considera “desvio de foco que aconteceu no Orkut e facebook”. Ao citar duas redes 

que a priori não estavam relacionadas a pesquisa, coube a mim indagar se Juliano 

achava possível fazer comparações entre o Tinder e o facebook/orkut e ele enfatizou 

que não tem o mesmo foco, mas tem a possibilidade de criação de redes com interesses 

comuns. 

 Juliano utiliza o pacote gratuito do Tinder, ele nunca intencionou pagar pelo uso 

uma vez que para ele o Tinder não é o tipo de serviço que ele pagaria avaliando custo e 

benefício. Ainda assim, para Juliano o Tinder tem um valor agregado que corresponde 

as expectativas dele. Ele enfatiza que na proposta do tinder (de relacionamentos) 

existem diversas variáveis que ele não pode controlar e isso gera expectativa que vem 

sendo atendida. 

 Os perfis são curtidos inicialmente por atração física, porém ele verifica a maior 

parte dos perfis e não conversa com boa parte dos matches. Para Juliano, quando não se 

tem outras prioridades, ele se sente bem utilizando o Tinder. Não se preocupa com 

julgamentos por ser usuário do serviço, mas as pessoas do convívio dele não sabem que 
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ele utiliza. Segundo Juliano, ele nunca precisou omitir algum fato da vida pessoal dele 

para fazer com que alguém interessante continuasse a conversar, assim ele nunca se 

sentiu usado no Tinder, como também não se sentiu usando ninguém para satisfazer 

seus interesses. 

 A entrevista foi concluída com o meu pedido para que Juliano compartilhasse 

experiências que o faziam avaliar o Tinder tal como o fez. Juliano em poucas palavras 

disse apenas que esse tipo de conversa, por exemplo, (ele e eu) é uma forma interessante 

que o faz manter o aplicativo. A experiência compartilhada e a entrevista terminam com 

a frase de Juliano “Não gosto de futilidades”. 

 

1.2 - Alex 

 Alex tem 26 anos e mora em São Paulo. Ele é paulista, foi criado na Paraíba, 

mora em São Paulo, onde segundo ele, as coisas lá são completamente diferentes. Ele 

não conhece pessoas, é carente em relação a amizades e relacionamento. Alex diz que 

não confia muito no Tinder, “mas vai que..”. 

 Nosso match se deu na Paraíba, em Campina Grande e ele disse que lá nem 

sequer usava o Tinder, pois todos os amigos dele são de lá. Alex enfatiza que ama esse 

lugar (Paraíba). Disse que deveria ter mudado esse ano pra João Pessoa, mas teia que 

esperar um pouco mais. O primo dele, que é nascido e criado em Campina foi o 

responsável por apresentar o Tinder a Alex. As experiências de contato pessoal de Alex 

no Tinder, foram duas. Uma das vezes ele levou a mulher para jantar em um restaurante 

em São Paulo e na outra, foi a uma balada em um bar também em São Paulo.  

 Alex enfatiza que no primeiro encontro que teve oriundo do Tinder, ele estava 

bem nervoso, e se decepcionou um pouco porque os objetivos eram totalmente 

diferentes e ela era totalmente contrária dele. A outra experiência ele considera mais 

tranquila e ainda saíram outras vezes até ela mudar de cidade e com o tempo perder o 

contato. Alex diz, por suas experiências que até onde ele sabe, nunca se sentiu usando 

ninguém que conheceu no Tinder, mas que já se sentiu usado.  

 Segundo Alex, qualquer pessoa, TODOS sem exceção são interesseiros. 

Interesseiros segundo ele, em coisas simples tais ele cita dinheiro, sexo, companhia, 

relacionamento, drogas e amizades. Tudo na vida é interesse. Então quando ele 

percebeu o que a mulher queria, cortou o contato, pois como enfatizou “não sou rico”. 

Alex disse não almejar  riqueza, porém a pessoa que ele conheceu pensou que ele tinha 
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uma condição de vida melhor que a dela, ao que Alex sentiu o interesse e cortou o 

contato. 

 Na entrevista foi dito também que o tempo conversando ultrapassou o limite de 

Alex no Tinder. Conforme ele pontuou, o natural para ele era entrar, olhar e às vezes 

responder alguma coisa dado que ele trabalha e estuda e por isso não tem muito tempo 

para o tinder. Sobre utilizar outros aplicativos de relacionamento, a questão enfatizava 

exatamente o termo de aplicativo para relacionamento e Alex respondeu dizendo que 

fora o Tinder só usava o facebook e twitter. Para ele, tirando os travestis (que ele 

enfatiza não ter nada contra), o Tinder é bem bacana. 

 Sobre pagar pela utilização do Tinder, Alex chega a demonstrar constrangimento 

e diz que não era sequer para estar lá, quanto mais pagar! Para ele, é impraticável pagar 

para conhecer alguém. Ele se sente no dever de pagar a conta do restaurante, do cinema, 

a gasolina e o ônibus, mas não um aplicativo. 

 Alex entende que é complicado selecionar um perfil para curtir no Tinder. Ele 

admite que tenta ver pela aparência mesmo e assim ele pré-julga a índole da pessoa. 

Para ele é difícil avaliar se o Tinder corresponde as expectativas porque ele se considera 

com uma pouca vivência, no entanto complementa dizendo que querendo ou não, 

corresponde sim. Neste momento ele destaca o fato de eu estar conversando com ele. 

Segundo ele, mesmo meu interesse seja meramente uma entrevista fez ele despertar um 

interesse em mim. 

 Alex diz se sentir estranho e com vergonha na utilização do tinder o que talvez 

justifique as pessoas do ciclo de relacionamento dele não saberem que ele tem um perfil 

ativo lá. Embora ele diga que não se preocupa com julgamentos por ser usuário do 

Tinder, ele diz que nem por isso precisam ficar sabendo que ele utiliza.  

 Nossa entrevista termina na ratificação de Alex sobre sua dificuldade de 

socializar. Ele se diz carente e o Tinder o ajuda nisso. Segundo ele, “cria oportunidade 

de conhecer alguém. Afinal sem ele nunca iria conversar com vc”. 

 

1.3 - João 

 João tem 30 anos, ensino médio completo e mora em João Pessoa. O perfil dele 

não tinha foto. Ele diz que entrou no Tinder para conhecer novas amizades. Não usa 

outros aplicativos e já conheceu pessoalmente pessoas do Tinder. Os critérios para 

escolha do local físico para encontros ele prioriza lugares onde a mulher se sente à 
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vontade. Segundo João, no dias de hoje, como o mundo está, não tem como confiar nas 

pessoas. 

 João diz que nunca usou ninguém que conheceu no Tinder nem foi usado, 

porque ele diz só entrar onde o cabe. Ele demonstra ansiedade e durante toda a 

entrevista me convida a ir para o Whatsapp, segundo ele é ruim conversar no chat o 

aplicativo. Ele está sempre perguntando se a entrevista acabou, critica que o aplicativo 

parou de responder, travou e demora a atualizar. Não cheguei a ir para o whatsapp com 

João, mas nossa entrevista durou duas semanas. 

 No terceiro dia de entrevista, dou bom dia a João e ele responde “bom dia, será 

que agora dá certo?”. Mais uma vez ele convida para o whatsapp e novas queixas são 

utilizadas para justificar o convite “aqui cai muito, demora demais”. O convenci a ficar 

no próprio app afinal, era o terceiro participante e eu precisava continuar naquele 

ambiente. João demonstrou pressa e pediu que terminasse rápido. 

 Segundo João, ele entra pouco no Tinder e aquela altura, só entrava quando eu o 

chamava. Para ele, o Tinder poderia ser melhor se mostrasse quando a pessoa está on 

line. Apesar disso, ele diz que não pagaria porque não se apega muito ao aplicativo. Ele 

só entrou no Tinder e disse que curtiu meu perfil por ter achado interessante. No mesmo 

instante, ele voltou a pergunta para saber porque eu curti o perfil dele e então respondi 

que dada foto ser de uma empresa, eu cheguei a pensar que fizesse uso para fins 

profissionais. 

 A sensação de estar participando de uma pesquisa para João foi de não entender, 

mas ficar curioso pra participar. Disse que se sentia importante por estar participando de 

uma pesquisa e que ele gosta do Tinder e se sente bem como usuário mesmo não 

entrando muito. Ele afirma que entra mais agora para falar comigo. João chega a 

enfatizar que por não entrar muito no Tinder, não se sente usuário dele. 

 Algumas pessoas do convívio de João sabem que ele utiliza o Tinder e ele não se 

preocupa em ser reconhecido o que é interessante haja vista que ele não exibe foto dele 

no perfil. Ele conclui nossa entrevista em tom de brincadeira dizendo “lembra quando 

você me perguntou se eu já fui usado aqui no tinder? Kkkkkk você conseguiu. Kkkkkkk 

brincadeira. Mas foi bom bater esse papo com você.”  

 

1.4 - Cintia 

 Cintia tem 17 anos, Ensino Médio completo e mora em Campina Grande. Certa 

vez ela estava assistindo a um vídeo no Youtube e falaram sobre o Tinder, então ela, 
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que hoje só possui conta ativa no Tinder, se disse não ter o que fazer e resolveu entrar 

no aplicativo.  Quando Cintia lembra dos outros apps que já utilizou, ela classifica o 

Tinder como mais organizado. Isso se deve ao fato de que, por exemplo, só há conversa 

se os perfis combinaram. Segundo ela citou, no Badoo, todo mundo pode falar com 

você independente que você queira conversar com aquela pessoa. O que é pior para ela 

é que na grande maioria das vezes, só falam futilidades.  

 Ao conhecer alguém no Tinder que Cintia acredita que vale a pena conhecer 

pessoalmente, ela marca na lanchonete que o pai dela trabalha, que fica localizada no 

shopping. Ela revela que já fez algumas amizades, mas pessoalmente só conheceu duas 

pessoas, sendo uma moça a qual ficou amiga e um rapaz que até tentaram alguma coisa 

séria, mas devido ele morar longe, preferiram se tornar apenas amigos também. 

 Cintia demonstra constrangimento sobre as possibilidades de usar pessoas que 

conheceu no aplicativo. Ela disse que nunca me senti usando ninguém, mas 

complementa a resposta o que faz pensar que não tenha sido tão constrangedora assim a 

pergunta. Cintia pontua que a questão é que tem muitas pessoas no aplicativo e algumas 

vezes com propósitos diferentes. Ela lembra que já quiseram sair com ela sem nem ao 

menos ter conversado direito. Segundo ela esta pessoa certamente tinha uma intenção 

diferente da dela. Ao falar isso, Cintia volta a mim uma indagação “Então não sei se 

seria certo dizer que me senti usada. O que acha?”. Antes que eu respondesse, ela 

mesma disse “é. Pode ser”. Ela lida com situações assim dizendo que não se importa e 

prefere ignorar.  

 A entrevista com Cintia já durava mais de uma hora, no entanto, ela respondeu 

que passa pouco tempo no aplicativo. Disse que curtiu meu perfil pela descrição e que 

apesar do perfil dela meu não ter nada escrito, ela não combina com alguém que não 

tenha. Para explicar isso, ela recorre à astrologia. Ela se classifica como uma 

capricorniana que dificilmente fala sobre si e se denomina “a louca dos astros”. Em 

contrapartida, embora não fale de si, não gosta de pessoas misteriosas. No mesmo 

embalo das respostas astrológicas, Cintia diz que o Tinder já está bom assim e que para 

melhorar, teria que exibir o mapa astral de cada um na descrição.  

 Nenhuma intenção de pagar o aplicativo é considerada por Cintia. Ela nega 

tacitamente e diz que o feijão tá muito caro e ela não pode desinteirar o dinheiro dele. A 

maior expectativa dela quando vai conhecer alguém é que este alguém não seja um 

sequestrador e vai com um pouco de medo apesar de enfatizar que antes, procura muitas 

informações sobre a pessoa. 
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 Cintia diz que o Tinder é bom para passar o tempo, mas não configura em nada 

que ela não ficaria sem. Ela diz se sentir num cardápio quando utiliza o aplicativo, mas 

não se importa com julgamentos alheios por estar lá. As pessoas do convívio sabem que 

ela tem o perfil ativo e ela até imagina que devam julgá-la, mas segundo ela, apesar da 

pouca idade, já esteve “com o pé na cova” e por isso não se preocupa mais com coisas 

fúteis.  

 Quanto ao sentimento por fazer parte de uma pesquisa, ela disse em tom de 

brincadeira que se sentiu usada, mas logo revelou que era brincadeira e voltando ao tom 

normal disse que não sentiu nada e me perguntou se deveria ter sentido alguma coisa. 

Cintia é muito alegre e utiliza muitas piadas em diversas respostas. Quando a perguntei 

se ela já omitiu algum fato por acreditar que isso afastasse alguém que ela conheceu no 

Tinder, ela diz ter omitido o mapa astral por sofrer bullying pelo fato de ser 

capricorniana.  

 Nosso contato encerrou com algumas considerações de Cintia, as quais ela disse 

esperar não valer ponto para o Enem. Assim, Cintia disse que achava o Tinder bem útil 

desde que as pessoas tenham finalidades semelhantes. Na verdade para ela, o problema 

não é no tinder. Eu tive que perguntar onde então e ela respondeu “nesse povo que não 

coloca nada na descrição”. 

 

1.5 - Pamela 

 Pamela tem 22 anos e mora em João Pessoa. Ela é lésbica e entrou no Tinder 

com interesse de conhecer alguém que a fizesse rir e esquecer os problemas. Disse que 

decidiu ficar no aplicativo pelas meninas bonitas e interessantes, mas não descarta a 

possibilidade de também ser pela falta de namorada.  

 Pamela explicou ter recriado o perfil hoje e que tinha outros aplicativos, mas que 

quando ficam monótonos ela exclui, passa um tempo longe, às vezes volta ou não. No 

Tinder ela conheceu duas pessoas pessoalmente e opta sempre por lugares públicos, 

segundo ela é sempre bom, pois ninguém sabe se não é nenhuma doida, ou alguém 

querendo roubar o fígado dela. Pamela diz que não confia em pessoas estranhas. 

 Para Pamela, pessoalmente, as pessoas tendem a ser diferentes, pois não são tão 

falantes e isso incomoda. Fora quando são infantis demais. E ela mesma se considera 

infantil, mas explica que conversar com uma pessoa pelo aplicativo de um modo e na 

frente tratar de forma idiota é infantil. Mesmo citando decepções, Pamela diz que não 

usa ninguém, nem usou e nem foi usada.  
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 Sobre o tempo que dedica ao Tinder, ela diz que se conheceu alguém e a pessoa 

gosta de conversar, ela fica mais tempo. A média que ela citou é de duas horas diárias. 

Pamela sinaliza que pagaria pelo Tinder para ter a possibilidade de conversar com 

pessoas de outros países. Ela vê como uma oportunidade de treinar os idiomas  e 

aprender sobre outras culturas. O que a incomoda no aplicativo é a demora na 

atualização de mensagem. Segundo ela, seria legal ter também um espaço pra colocar 

vídeo. Ainda assim, faz uma avaliação de 0 a 10 do Tinder, como 8.  

 Após avaliar o Tinder como 8 em uma escala de 10, Pamela diz que o aplicativo 

não é muito importante, mas é interessante quando se está entediado. Ela, diz que para 

curtir um perfil, a beleza chama atenção, mas procura ler o que a pessoa coloca na 

biografia e que achou bem diferente meu propósito ser acadêmico, mas não se 

incomodou por isso, pois ela não procura namoro no Tinder e não liga em ajudar as 

pessoas.  

 Poucas pessoas sabem que Pamela é usuária do Tinder. Ela diz que como 

usuária, se sente carente algumas vezes, mas é um sentimento dela, pois não se 

preocupa com julgamentos. Ela nunca omitiu nenhum fato da vida dela para ninguém e 

diz que não tem esse tipo de capacidade.  

 Após a última questão, Pamela precisou resolver algo pessoal, algumas horas 

depois voltou e me chamou no aplicativo para continuarmos. Sobre as experiências 

proporcionadas pelo aplicativo, ela disse que só conseguiu amizades e outros macthes 

ela excluiu porque as pessoas se tornaram chatas.  

 Nossa entrevista se encerrou com a ratificação que ela só conheceu duas pessoas 

pelo Tinder e uma tem contato até hoje. Ela enfatiza que o aplicativo é bem fácil de usar 

e cada um utiliza de uma maneira diferente. Tem gente que procura sexo, namoro, 

amizade e por aí. Ela só procura alguém com um papo legal e se essa pessoa aparece, 

ela vai levando para ver até onde pode chegar uma vez que não costuma forçar as 

coisas. Sua última frase foi “e caso queira me conhecer melhor no seu tempo vago, pode 

me chamar lá no whats XXXXXXX”. 

 

1.6 - Rodrigo 

 Rodrigo tem 26 anos e até o mês passado morava em sua terra natal Minas 

Gerais. Ele mudou para João Pessoa e entrou no Tinder hoje. Se disse tão assustado que 

não sabe nem o que esperar do aplicativo, embora termine essa declaração com 
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gargalhadas. Ele prossegue dizendo que por ser novo na cidade e não conhecer muitas 

pessoas aqui, o indicaram esse aplicativo e ele ficou curioso para ver como funciona.  

 Rodrigo não utiliza outro aplicativo semelhante e devido o tempo curto que 

entrou no Tinder, disse não ter conhecido ninguém. As expectativas dele estavam 

voltadas a encontrar pessoas legais, inteligentes, que pudessem vir a agregar valor à 

vida dele de alguma forma. Ele encara o Tinder como uma possibilidade de troca, 

especialmente porque em João Pessoa é outra cultura, outro clima, outro sotaque.  

 As expectativas dele ao menos inicialmente não foram bem atendidas. Rodrigo 

diz ter ficado receoso uma vez que já falou com duas meninas e achou “muito direto, 

muito estranho estar aqui na verdade”. Segundo ele, embora não tenha, de fato se 

sentido usado, o Tinder permite um espaço que pode ser dito o que quiser e tem pessoas 

lá buscando esse tipo de coisa, ou seja, ser usado/usar. Ele diz ter se sentido velho e 

atrasado diante da geração de hoje. Rodrigo se considera da moda antiga. Se ele for 

encontrar alguém, de preferência será em um lugar público por questões de segurança já 

que para ele, ninguém conhece ninguém.  

 Rodrigo não paga pelo Tinder, nem pretende pagar. Ele não sabe dizer como 

poderia ser melhor ou no que as aplicações falham. Diz que curte os perfis 

primeiramente pela boa aparência e depois procura ler se escreveu alguma coisa ou se 

tem o instagram porque é bem difícil avaliar uma primeira impressão apenas por um 

rosto bonito. 

 Em relação à pesquisa, Rodrigo diz que sentiu bem e sentiu que podem existir 

pessoas boas no Tinder também. Ele não se preocupa com julgamentos porque diz que 

sabe até onde pode estar. Sente-se como se estivesse em um restaurante e acrescenta 

“cardápio humano isso aqui. Gosto, não gosto.”  

 Rodrigo considera o Tinder como um aplicativo perigoso onde podemos ser 

quem quiser inclusive menores passando por maiores de idade como ele mesmo viu. 

Outros perfis que Rodrigo mencionou ter encontrado foram pessoas buscando um 

relacionamento casual, segundo ele por carência. 

 

1.7 - Well 

 Well tem 22 anos e está cursando o ensino médio. Entrou no Tinder por 

curiosidade e conheceu o aplicativo através de amigos. Nunca conheceu ninguém 

pessoalmente e não cria expectativas quando conversa com pessoas. Well enfatiza 
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várias vezes que entrou por curiosidade, mas se perceber que a pessoa dá pra conhecer, 

não descarta a possibilidade. 

 Disse que está no aplicativo há dois dias e que eu fui a pessoa que o fiz passar 

mais tempo conversando. Ele só usa o Tinder e aso vá conhecer alguém pessoalmente, 

certamente vai preferir locais públicos por uma questão de segurança. Well interrompeu 

a entrevista para perguntar se eu já havia ficado com alguém do Tinder. Disse que não e 

ele respondeu surpreso: mas aqui é um tremendo de um cardápio. Pensei que já tinha 

ficado. 

 Voltei às questões sem responder à supresa por ele demonstrada. Well disse que 

nunca usou ninguém e também não se sentiu usado. Para ele, o Tinder para ser melhor, 

poderia ser mais real aparecendo mais detalhes do perfil. No entanto ele não pagaria 

pelo uso porque não vê necessidade.  

 O tinder para Well não tem nenhum valor. Ele admite que curte o perfil se acha a 

menina é bonita e se sentiu importante participando de minha pesquisa. Não se preocupa 

com nenhum julgamento porque não deve nada a ninguém. No entanto, se sente um 

idiota usando o Tinder. Ele explica porquê: eu sei que aqui só tem aparência. A não ser 

que se conheça a pessoa pessoalmente. Venha pra Natal pra eu te conhecer! 

 Well diz que nunca omitiu nada para continuar a conversa com ninguém, mas 

depois confessa que o aplicativo é em si um a tremenda de uma enganação. Diz que 

embora não ter tido nenhuma experiência, alguns amigos dele tiveram e cita que viram 

meninas na foto que pessoalmente não tinha nada a ver com a foto. 

 

1.8 - Natan 

 Natan tem 27 anos e mora em Roraima. Está em João Pessoa tentando viver lá e 

a fim de buscar novas amizades, instalou o Tinder. Ele conheceu o aplicativo por 

amigos que já utilizaram e só usa esse aplicativo. Conheceu três pessoas (mulheres) e 

por ser homem, prefere sempre deixar que a mulher decida qual o melhor local para 

encontros. Normalmente são locais públicos para evitar o risco de ambas as partes. 

 Natan diz que as experiências foram boas. Não se sente tendo feito uso de 

ninguém e diz que não se sentiu usado, mas acrescenta “espero q n tenha sido. Só agora 

com uma pessoa que deu match só para me entrevistar”. (sorri) 

 Ele usa o Tinder há 1 mês e diz que raramente entra no aplicativo. Não paga por 

ele e nem sequer pagaria isso porque não vê necessidade de pagar para poder conhecer 

alguém, já que está ali mais por curiosidade. Para ele o Tinder poderia ser melhor se 
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verificasse melhor os perfis do face das pessoas que fazem conta aqui. Muito fácil fazer 

um perfil fake e entrar no Tinder. 

 Natan diz que nunca usou apps semelhantes e que estava prestes a excluir a 

conta dele quando eu apareci. Ainda assim para ele, o Tinder corresponde às 

expectativas dele, mas isso porque ele próprio não criou muita expectativa. Relembra 

que como ele mesmo falou, está no Tinder mais por curiosidade. 

 Se for pelas experiências, Natan diz que o Tinder valeu a pena. Mas não é algo 

essencial em sua vida. Ele diz que curte os perfis por critérios de beleza, idade e nível 

de estudo e quando eu falei que estava fazendo mestrado, se interssou ainda mais. Natan 

disse que admirava o fato que eu estivesse lá pela pesquisa, pois achou interessante a 

ideia, mas ficou triste porque só curti ele para pesquisa. Ele acrescenta: ela deve curtir 

todo mundo então. 

 Natan diz que as pessoas do convívio dele não sabem que ele utiliza o Tinder e 

ratifica que nunca entra no aplicativo embora ache normal e não veja nenhum problema. 

Ele é que não costuma ligar muito para opinião dos outros. 

 Natan diz que não omitiria informações da vida dele para manter contato com 

ninguém. Ele não vê tanta importância no Tinder e se acha “meio careta” preferindo 

conhecer a pessoa com uma troca de olhares e puxar assunto. Ele diz que o Tinder 

facilita conhecer uma mulher linda e legal, e a prova disso é estar conversando comigo. 

Mas diz que particularmente não tem tanta paciência para conversas virtuais.  

 Muitas pessoas não se sentem bem em conversar no Tinder, segundo Natan. Para 

ele existe um receio de ambas as partes o que é compreensível já que “o mundo virtual 

hoje anda tão perigoso quanto o mundo real”. No final da entrevista, Natan diz que as 

experiências foram boas, mas espera ter a melhor de todas ainda. 

  

1.9 - Jorge 

 Jorge tem 34 anos e é de Pernambuco. Ele está no Tinder para conhecer pessoas 

e conheceu o aplicativo por indicação de amigos. Jorge está há 1 ano como usuário e 

chega a passar mais ou menos 4 horas por dia.  

 Sobre a motivação de estar no Tinder, Jorge retifica o que disse no início e 

acrescenta que talvez tenha entrado no aplicativo na tentativa de substituir uma pessoa q 

se foi, alguém que ele gostava muito. Hoje para Jorge, o app está mais para sexo casual. 

 Ele diz não estar decepcionado com o que encontrou. Acho o Tinder atrativo. 

Nesse momento Jorge coloca parênteses indagando se pode ir mais longe nas respostas 
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ao que respondo que sim. Jorge então declara ser casado e diz que teve um caso que 

durou três anos e foi o fim desse caso que o trouxe ao Tinder.  

 Ele continua dizendo que vive em uma relação de 16 anos e que há muito 

desgaste e é difícil não desejar outras pessoas. Ele mantem o anonimato em decorrência 

de ser casado, logo o aplicativo tem nome fake, seu perfil no facebook é fake, etc. Caso 

ele não fosse casado, diz que se mostraria sem problemas. 

 Quanto aos critérios para curtir um perfil, Jorge diz que olha apenas a primeira 

foto e se achar a pessoa atraente, curte. Embora ele já tenha recuado muitas vezes após o 

match, confessa não demorar muito para decidir curtir ou não um perfil. Disse que 

descombina perfis por aparência depois de olhar mais de perto e depois pelo papo 

porque se sente inseguro se as mulheres vão saber lidar com o fato dele ser casado e 

podem colocá-lo em situações difíceis.  Para Jorge, as mulheres no Tinder são mais 

práticas e com receio de serem vistas preferem marcar o encontro no motel. Ele mesmo 

convida para almoçar. Marca em lanchonetes ou restaurantes, mas a maioria sugere 

mais privacidade. 

 Jorge diz que sempre deixa claro que é casado, mas que ele próprio não tem 

clareza que quer apenas sexo. Disse que se gostar da pessoa com certeza vai se 

transformar em algo maior nem que seja só a amizade já que ele diz que vão se ver 

outras vezes. Assim, ele considera a possibilidade de um vínculo afetivo, o que já 

aconteceu mas foi curto. 

 Jorge não acha inteligente da parte dele omitir coisas sobre ele como por 

exemplo dizer que é solteiro. Ele diz que nunca usou ninguém que conheceu no Tinder, 

mas tem convicção que já foi usado o que não o fez mal, pois o sexo foi bom. Ele diz 

que isso ocorreu duas vezes e detalha a experiência. 

 “... Mas eu não conseguiria manter diálogos com ela. Ela era 

bem direta. Tinha acabado um namoro. Disse que precisava 

desapegar. Uma vez eu disse que podia ser ‘útil’ a ela. Ela 

adorou a palavra q usei. Rsrs Na segunda vez q saímos foi 

assim. Acordei uma bela manhã depois de umas três semanas 

sendo ignorado com a seguinte mensagem: ‘sonhei com sexo a 

noite inteira. Me come hoje?’ Simplesmente assim. Respondi 

que sim kkkkk e saímos. Foi ótimo.” 
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 Jorge complementa dizendo que após essas experiências a mulher sumiu de vez 

e ele ficou se questionando porque não conseguiu ser amigo dela. Disse não se 

incomodar dela não querer sexo com ele, mas o fato de não conseguir manter amizade, 

pois segundo ele, tinham muito em comum. 

 No geral Jorge diz que já conheceu muita gente no aplicativo. Disse que fez 

muitas amizades e pouco sexo. Ele pagaria pelo Tinder, mas não sabe como colocar no 

cartão de crédito sem ser descoberto. A motivação principal dele pela vesrão paga do 

app é ter acesso aos “superlikes” ilimitados.  

 Pode-se comparar a experiência de Jorge no Tinder como uma maratona. Ele diz 

que todos os dias instala e desinstala o aplicativo para não ser descoberto. Para ele o 

Tinder poderia ficar melhor se aperfeiçoasse o serviço de mensagens e pudesse trocar 

fotos de modo privado. 

 Jorge se sente bem utilizando o Tinder. Segundo ele a vida é rara e é preciso 

curtir de modo que se tenha responsabilidade e não se exponha as pessoas envolvidas. 

Ele diz ter achado interessante participar da pesquisa e fez uma analogia dizendo “... 

lembrei da primeira vez q fui a um bordel... só queria saber o que áquea menina tava 

fazendo ali... kkkkk”. 

 Para ele o Tinder é muito importante uma vez que um novo mundo se abriu para 

ele. No caso de Jorge, o caminho natural do Tinder é trocar mensagens pelo Messenger 

do facebook dele que é fake, mas ele não fornece o número nem whatsapp.  

 A entrevista é finalizada pelas considerações pessoais de Jorge sobre o aplicativo 

 “O tinder me abriu portas, me aproximou de pessoas incríveis. 

(Nem tantas rsrs) Isso tudo sem sair de casa. Cada um com seus 

motivos. Vivi algumas experiências bem loucas e eu sou ávido 

pela vida. Aquele tipo de gente que não consegue passar um 

domingo de manhã em casa. Sou eu. Só vivo na rua. Gosto de 

viajar, beber. Esportes tb. Arte em geral. Componho, pinto, 

esculpo. Sabe? Quero aprender um pouco de tudo. Não quer 

dizer que sou bom em tudo.” 

 

1.10 - Bruno 

 Bruno tem 26 anos e mora em Pernambuco. O perfil dele é autoexplicativo. 

Bruno procura sexo casual. Assim que nosso perfil foi combinado, Bruno pergunta 

“com todo respeito, leu o perfil e entendeu o que procuro?”. Quando o expliquei que 
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estava ali para uma pesquisa, Bruno disse que logo viu que eu era complexa e de outro 

patamar, mas em nome da ciência, tudo bem, ele aceitava participar aliás, para Bruno, 

cada um é único a sua maneira, embora ele extrapole um pouco. 

 Bruno diz que está no Tinder exatamente pelo motivo que está no perfil dele sem 

hipocrisias cotidiana. A palavra hipocrisia é a tônica de nossa entrevista. Ele diz já ter 

utilizado badoo, mas explica que lá é mais povão e menos privado que o Tinder o que o 

faz preferir o Tinder.  

 Bruno diz que desde o início de 2016 já teve com sobra, experiência sexual para 

cada mês do ano. O que segundo ele é uma ótima média já que realmente seu interesse é 

só sexo. Disse que procura conhecer a pessoa em um momento que ele define como 

“diálogo pós-orgasmo”.  

 Ele acrescenta muitas informações às respostas como a necessidade de 

considerar que ele não bebe, não fuma, não sai de casa para passear em shoppings, não 

curte show  e não tem vontade, precisão e nem paciência para “xavecar’ mulheres. Sele 

acrescenta que nem facebbok tem, apenas um fake para manter ativo o Tinder.  

 Diz que está em busca de algo que não quer encontrar pela vida toda e desde a 

época do Orkut onde o auge era o MSN, ele já frequentava bate papo da UOL e transou 

com uma mulher casada. Ambos com 19 anos e ela veio de metrô até a casa de um 

amigo dele já que poucas mulheres entraram no seu quarto, ele não curte e só tínhamos 

nos falado por msn (Ela fez uma transmissão épica enfiando o dedo no ânus com o 

berço de sua filhinha ao fundo) e o próprio UOL. 

 Bruno diz que não se expõe e não mostra fotos nem vídeos, se compara a 

Lombardi. Conheceu o tinder pela net mesmo, mas lembra que na época era um app só 

de IOS. “Um conhecido comentou q tava indo aí na Paraíba comer uma mulher (o termo 

é chulo mesmo) por causa de um aplicativo. Quando uma coroa de Cabedelo pagou 

minha gasolina pra eu ir transar com ela, liguei uma coisa com a outra.” 

 Disse que nunca usou ninguém e com certeza ele que é usado. Se sente 

proporcionando uma experiência sexualmente ímpar. Mas é de comum acordo. É o que 

ele procura: sexo e troca de experiência sexual. Independente de ser na mesma cidade 

ou não e isso é algo que ele sempre procurou. Enfatiza que tem 26 anos e a primeira 

experiência foi com uma mulher de 29 quando ele tinha 14. Toda a entrevista Bruno 

converge à exposição de sua vivência sexual. Em certo momento ele diz que quando 

estava com 19 anos não queria se relacionar sério e hoje com a idade que possui isso só 

se torna mais incisivo em sua vida.  
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 Para Bruno o Tinder é “o reflexo da tecnologia acondicionada em uma 

plataforma (ou serviço) de cunho comportamental e social, juntando e proporcionando a 

fome com a vontade de comer”. Ele enfatiza que literalmente, nem da cama levanta para 

conseguir sexo, que é o seu único interesse. Para ele, o sexo é o principal e a troca de 

experiências de vida é consequência. 

 No decorrer da entrevista, o aplicativo trava e deleta o que ele estava digitando. 

Isso causa descontentamento. O que ele vai dizer a seguir encerra nossa entrevista: 

 “A questão é que pra sociedade hipócrita e falsa moralista, ser 

explícito é ser mal intencionado. Eu sou sincero e odeio 

hipocrisia. Meu negócio aqui é sexo”. 

 

1.11 - Luciano 

 Luciano tem 27 anos e é pernambucano. O perfil dele é bem misterioso e a 

descrição diz “seu prazer é o meu prazer”. Quando combinamos revelei meu interesse 

de pesquisa e ele me revelou também o interesse dele.  

 Luciano é massagista, faz massagem tântrica e explica que seu perfil é mais 

profissional, para angariar novos clientes, mas diz que não vai mentir, às vezes eu se 

divirto com as pessoas do Tinder. “Já saí, conheci, transei e tenho amigos que saíram 

daqui”. Ele disse que conheceu o aplicativo no app store e ficou interessado. Ele utiliza 

apenas esse aplicativo. 

 Luciano tem formação universitária em comunicação visual, tem pós-graduação 

em imagens digitais, mas enfatiza que uniu o útil ao agradável através das massagens e 

fotografias de nu artístico. Ele diz que está em sua segunda graduação e que não pode se 

dedicar a trabalho, pois estuda em federal, então o Tinder seria o que considera como 

“bico”. 

 Em relação as aplicações do Tinder, Luciano diz que o app às vezes não o 

notifica ou trava, por isso de 0 a 10, daria nota 8. Segundo ele, pagar pelo Tinder, só se 

percebesse que teria um certo lucro e isso inclui experiência ou dinheiro. Ele 

complementa que o tinder grátis mesmo já o proporcionou muitas experiências, mas se 

ele tivesse um lucro de dinheiro, pagaria. 

 Luciano diz que já se sentiu usado no Tinder, mas não liga porque tecnicamente 

ele é um produto. Disse que não usa ninguém porque gosta de dar prazer e é esse o seu 

prazer. 

 Sobre o seu perfil, Luciano é criativo. Ele diz 
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 “Bom, sendo eu formado em comunicação, sei q tenho q chamar 

atenção. Eu chamo o like, não falo q é massagem, nem q cobro. 

Qdo a pessoa me dá o like, eu converso naturalmente e 

apresento meus serviços pra ela.” 

 Ele diz que se considera um profissional do sexo já que, uma vez que se for pelo 

prazer de uma cliente dele, o serviço é finalizado com sexo. Mais uma vez repete 

“Como eu disse, meu prazer é dar prazer.” 

 Nesse momento eu fiz uma intervenção incidental no roteiro colocando como 

possibilidade de eu mesma não querer pagar massagem, somente pelo sexo. Ele disse 

que tudo bem, mas que faria a massagem ainda assim. Também perguntei se a mulher 

não quiser pagar e se ele se interessar também por ela. Luciano respondeu que a 

primeira sempre será paga. Mas a segunda, pode ser q role química e ele goste. Ele diz 

que já rolou isso. Sobre os valores ele diz que não tem preço fixo. Ele diz que dá prazer 

e a pessoa paga quanto achar que ele merece. Disse também que nunca se apaixonou, 

mas “se acontecer tudo bem, não sou de aço”. 

 Sobre estar participando da pesquisa, ele diz ter se sentido normal, porque gosta 

de ajudar as pessoas e acredita que só assim pode ser ajudado. Os likes ele explica que 

são dados primeiramente pelas fotos se o agradam. Depois ele tenta analisar se a pessoa 

é uma pessoas que vai querer massagem. Ele diz que não curte todas. Então perguntei se 

ele achava que eu queria e ele disse que sim, por que não? Afinal, “massagem é bom... 

tântrica melhor ainda hahaha”. 

 Luciano diz que as pessoas do convívio social dele não sabem que ele tem esse 

perfil no Tinder. Ele diz que se preocupa um pouco porque as pessoas são um pouco 

preconceituosas. Diz que para criar naturalidade e ambos se sentirem à vontade, ele 

geralmente marca encontros no shopping. Já chegou a ganhar 500 por massagem/sexo 

de uma cliente fixa, mas que foi para Itália. 

 As declarações de Luciano sobre o Tinder é que no aplicativo, todas as pessoas 

estão procurando experiências novas. E ele particularmente, realmente se vê como um 

produto num prateleira. Se ele achasse a pessoa interessante e rolasse uma certa 

química, ele disse que contaria a ela tudo o que omite por conta da sua profissão. Mas 

ele diz que são poucas coisas, pois as coisas que ele omite são distintas. A nossa 

entrevista encerra com a declaração dele 

 “O tinder pra mim é uma prateleira e eu sou um produto q sou 

ofertado, mas pelo motivo do app ñ mostrar isso explicitamente, 
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eu procurei ativar a curiosidade das pessoas em mim e assim 

criar a vontade nelas. Ele me é muito importante. Aqui e meio 

que meu mercado livre. Hahahaha”. 

 

1.12 - Ingrid 

 Ingrid tem 28 anos e mora em Maceió. Ela é bissexual e diz que entrou no 

aplicativo para conhecer mulheres interessantes, mas diz ter outro perfil para conhecer 

homens. Disse que especificamente neste entra uma vez ao dia. O anonimato nesse 

perfil se deve ao fato dela querer algo casual com mulher então não quer se mostrar a 

menos que valha a pena. 

Ingrid diz que o aplicativo não atende às expectativas dela e que com esse perfil nunca 

conheceu ninguém pessoalmente. No perfil que ela teve anteriormente ela se mostrava, 

mas era para conhecer homens. 

 As experiências foram várias. Segundo ela no Tinder as pessoas não sabem 

conversar. E apesar de ser um app de “encontros” como é classificado pela maioria, ela 

acredita que é tudo muito rápido 

 “Creio eu que é tipo assim: oi, mora onde? Quer sair? Kkkk tudo 

de uma vez. Aff ngm merece falta de diálogo”. 

 Mesmo assim, ela conheceu algumas pessoas segundo ela, que não eram assim. 

As experiências eram encontros passageiros, algumas amizades. E as experiências 

foram boas. Ela prefere local público como shopping, barzinho... motel. Ela disse que 

não usa outro aplicativo e que não se sente usada porque segundo ela, você só é usada se 

deixar ser. Em decorrência também nunca usou ninguém. Ela diz:  

 “acho que as pessoas se sentem usadas a depender do fim que 

elas procuram no app. Se vc quer um romance e encontrar um 

cara que só quer sexo... por aí”. 

 Para Ingrid, o Tinder poderia ser melhor se as funções que são pagas fossem 

gratuitas e que ela não pagaria para “conhecer pessoas”. Ingrid, que soube do app  por 

uma amiga, diz que seleciona os perfis por algo que a desperte atenção, como foi o meu, 

que ela achou engraçado. 

 Quando ela soube que era uma pesquisa, ela esperou que eu falasse para ver se 

seria interessante e disse que só teria continuado a falar se fosse, ao que era uma vez que 

ela continuou. Ingrid diz que as pessoas do convívio dela não sabem que ela utiliza o 

Tinder, muito menos em busca de mulher. Segundo ela, não é que ela se preocupe com 
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julgamento, mas com a “fama” do próprio Tinder, uma vez que segundo ela “tá no 

tinder pq tá afim de sexo”. Perguntei se ela estava querendo sexo e ela explicou que 

sexo é consequência do momento e se ela tiver afim, vai fazer. 

 Como usuária do Tinder Ingrid se sente uma comediante. Diz que deveria estar 

fazendo outra coisa ao invés de estar lá. Segundo ela, conhecendo gente de verdade no 

mundo. Ainda sobre o anonimato no Tinder, ela diz que não omite nada dela a ninguém, 

mas que esse não é o perfil pessoal dela e ela não quer aparecer muito nesse perfil fake. 

O outro era pra homem e ela justifica que tenta manter sua imagem preservada. “E tbm 

uma futura advogada não pode ficar dando mole por aí que gosta de mulher. Não me 

sentiria bem.” 

 Ainda assim ela diz não se sentir reprimida, mas sabe que as pessoas julgam e 

ela não está bem certa se namoraria uma mulher. 

 

1.13 - Miguel 

 Miguel tem 25 anos e mora em João Pessoa. Entrou no Tinder para conhecer 

uma moça simpática, legal, inteligente, que curtisse artes, filmes e afins. Segundo ele, 

finalidade de relacionamento mesmo. Ele conheceu o app por amigos da faculdade e diz 

que em partes, o Tinder atendeu às expectativas uma vez que conheceu pessoas legais, 

fez amizades e só. 

 “Lá no fundo eu buscava algo além de uma ótima amizade. 

Buscava um namoro. Inicialmente eu fui bem literal. O 

aplicativo é um aplicativo de relacionamentos então minha 

intenção era encontrar alguém com ideias similares, 

pensamentos semelhantes ao meu e tal... alguém legal, trocar 

aprendizados e tudo mais e obviamente com a interação com 

essa pessoa e possivelmente surgir um namoro dessa interação.” 

 Ele diz que conheceu pessoas legais e aprendeu, mas ficou só nisso e isso fez 

mudar o interesse dele. Segundo ele, ele foi “muito inocente” e o app  tem outras 

finalidades que não as que ele buscava. Ele chegou a desinstalar o aplicativo, mas 

reinstalou ciente que é só para conversar mesmo, ocupar um pouco, conhecer pessoas 

novas, mas sem maiores intenções. 

 Miguel diz que não utiliza o Tinder com frequência e não usa outros aplicativos 

de relacionamento. Para Miguel, o Tinder se tornou desinteressante quando ele percebeu 
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que não era necessário um app  para conhecer alguém que compartilhasse pensamentos 

semelhantes aos dele e que muito menos ele iria encontrar lá.  

 Para Miguel, quem usa o Tinder está mais interessado em ficar e não viu 

ninguém buscando algo sério, ao menos com ele. “O pessoal era muito superficial, 

raso”. Ele justifica não colocar fotos dele como uma preferência para ver se a pessoa lia 

o perfil. Ele se julga idealista por ter agido assim. 

 Segundo Miguel, o tinder não ajuda em um relacionamento sério e é mais fácil 

conhecer alguém legal que o interesse na fila do pão. Ele atribui sua fala ao fato de não 

exibir fotos sem camisa, na praia, dirigindo um carro ou algo do tipo. O que ele diz é 

que são esses perfis que atraem muitas curtidas.  

 Ao elaborar o perfil dele, ele disse manter a impressão que existiria outra pessoa 

que olhasse o perfil e pensasse “caramba, deve ser massa, será q vale a pena conversar e 

tal”. Ele acredita que essa expectativa faz dele um rapaz inocente. 

 Miguel diz que não foram muitas experiências reais oriundas do Tinder. Ele 

lembra que uma delas ele estava na casa de um pessoal que estuda com ele e estava 

conversando com a moça no whatsapp e ela tava numa festa perto do apartamento que 

ele estava. Então ele sugeriu ir buscá-la e deixá-la em casa. Não foi programado. A 

outra foi praticamente dessa forma também. Ele disse que foi fazer um trabalho próximo 

da casa da moça e ela sugeriu que ele fosse até a casa dela. Depois eles marcaram um 

encontro, “um encontro assim entre aspas” num show de jazz. Segundo ele não houve 

expectativa frustrada porque pessoalmente a conversa foi mantida num bom nível. 

 Miguel lembra que existe uma moça que ele conversa “desde o início”, mas 

nunca se encontraram embora tenha havido oportunidades, ele diz que teve preguiça de 

conhecê-la. Ia ser no shopping. Outra experiência ele conta que foi com uma menina ao 

shopping assistir a um filme. 

 Miguel desenvolve a experiência que teve e diz que a expectativa que a moça 

criou, para ele o fez acreditar que estava sendo usado. Ele explica: 

 “Assistimos ao filme todinho. Eu deixei ela em casa. Voltei pra 

casa. Não aconteceu nada. Apenas conversa como amigos  e o 

filme. Depois ela... depois ela... enfim. Depois ela falou algo que 

eu fiquei meio assim... caramba, como assim?” 

 Depois Miguel complementa 

 “Não fui propriamente usado, mas a expectativa que ela criou, 

de certa forma tinha essa função, aí fiquei meio assim e não sai 
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mais com ela. Ela me chama pra sair e eu fico meio... eu não sei 

dizer não, mas tbm não digo sim. Eu fico meio... ... é... ainda 

bem que eu não tenho tempo.” 

 Sobre o meu perfil, Miguel faz parte da primeira etapa de minha pesquisa, ou 

seja, ele conheceu o meu perfil sem fotos pessoais, apenas com informações sobre a 

pesquisa. Ele disse que curtiu no intuito de colaborar, mas passou muito tempo e ele 

pensou que eu tivesse desistido. Depois quando mudei o perfil ele pensou “caramba, 

será q ainda tá rolando pesquisa?”. Ele disse que mesmo quando mudei o perfil, eu 

ainda era interessante e fez ele manter o like. 

 Na verdade Miguel quem me chamou para saber se ainda eu estava com a 

pesquisa e a partir daí começamos a entrevista. Sobre como se sentia participando, ele 

disse “achei massa. Fiquei feliz quando vc me respondeu.” 

 Ele não sabe dizer como o Tinder poderia ser melhor. Diz que o aplicativo 

cumpre a proposta, mas não pagaria por ele por não se sentir parte do público-alvo do 

app. Miguel assume para si a responsabilidade de seu “insucesso” no Tinder. Ele diz 

que foi com a intenção errada. Ele explica que não pode criticar o aplicativo porque ele 

permite que se conheça pessoas, se relacione com elas, tenha inclusive relações íntimas 

com ela. Então é um aplicativo de relacionamento bom embora não tenha sido para ele.  

 Miguel apresenta particularidades nas curtidas que dá. Enquanto a maioria das 

pessoas julgam pela beleza das fotos, Miguel se interessa e fica curioso justamente 

pelos perfis sem foto. 

 “Talvez a pessoa seja sei lá, não sei, interessante. eu clico pra 

ler, se tiver perfil, massa, se não eu fico meio assim, mas eu 

ainda dou um like pq acho que a pessoa pode ter um papo legal. 

Outra forma é ver as páginas e amizades em comum. Pela 

amizade e páginas vc tem uma ideia de quem é a pessoa. Do que 

ela gosta, estuda, a área dela.”  

 Ele diz que “se for uma mocinha muito bonita, de óculos, roupinha curtinha, de 

biquinho e fazendo o símbolo de paz e amor eu deixo passar pq sei q não vai acrescentar 

nada.” Ele se autodeclara uma pessoa preconceituosa e acha que não conseguiria manter 

um diálogo com determinadas pessoas que exibem seus estilos nas fotos.  

 Sobre julgamentos, ele diz que tem a impressão que se alguém sabe que ele está 

no Tinder, vão pensar que ele está procurando o que a maioria procura e a intenção dele 

não é essa. Ele diz que o Tinder facilita encontros casuais e favorece relacionamentos 
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efêmeros e se as pessoas sabem que ele está lá, automaticamente pensarão que ele está 

com o mesmo propósito. Mas segundo ele, esse não é o motivo real dele não falar e sim 

o fato dele não usar muito o app e por isso, não se dar conta nem mesmo que está 

fazendo parte dele.  

 Miguel disse que comentou a história do cinema com o pessoal do trabalho e 

eles não acreditaram nele. Então Miguel volta ao episódio do cinema 

 “A menina do cinema foi engraçado. Foi num sábado, encontrei 

com ela, ela comprou os ingressos. Parecia um casal de 

namorados. Chegou no cinema, ela escolheu um lugar 

estratégico bem escondidinho. Era pra assistir um filme aí. 

Filme de amor. Aí começou o filme, a gente assistiu o filme 

todinho e eu deixei ela em casa. E depois ela me falou 

exatamente assim: caramba, eu pensei q sei lá, vc fosse sei lá, 

fazer alguma coisa comigo. E eu disse: eu fui pra assistir o 

filme. Eu tava com essa intenção. Quando contei no trabalho 

ngm acreditou.” 

 Miguel diz que o aplicativo foi legal conheceu pessoas legais, simpáticas, 

pessoas que ele mantém vínculo, fala com elas... “Caramba, foi massa”. Tem uma 

menina das que ele não conheceu pessoalmente que eles conversam sempre e está muito 

claro que é só amizade mesmo. Quando ele lembra dela, ele diz “caramba, se não fosse 

o Tinder eu nunca teria conhecido ela, pq ela não usa outro aplicativo, ela não usa mais 

o Tinder tbm”. 

  Assim, ele diz ter conhecido pessoas legais que não fazem parte do ciclo dele e 

foi graças ao tinder. 

 Sobre omitir fatos sobre sua vida pessoal, ele encara de uma forma natural até. 

Diz que inicialmente vai haver fatos que ele omitirá, mas com o passar do tempo ele vai 

falando. Segundo ele, é o passar do tempo que vai fazer ele se mostrar de verdade.  

 Como usuário, Miguel se sente normal, apesar de se considerar um “cliente 

muito fraco, que não utiliza com frequência”. Ele diz que fica com um pensamento de 

que deveria desinstalar o aplicativo para conseguir mais memória no tablet e ocupar 

com músicas. Então ele se pergunta e se responde: 

 “... mas eu não faço, pq? Bom, eu tava aqui pq tava esperando 

falar contigo, mas agora não tem nenhuma função não, visse? 

Inclusive eu vou excluir esse danado.” 
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 Quando agradeço pela participação, Miguel diz achar que não contribuiu muito, 

mas agradece e diz que quando eu fizer uma pesquisa sobre whatsapp o procure que ele 

faz questão de participar. Segundo ele, histórias de nudes que banalizam a troca de fotos 

íntimas entre pessoas que acabaram de conhecer. Segundo ele,  

 “a gente é acostumado a avaliar nosso passado e através de 

dados históricos, a gente consegue classificar o período e tudo 

mais... Romantismo e num sei q... será q a gente tá na época do 

twtismo, do youtubismo e do nudes via whatsapp? Enfim, 

viagem minha!” 

 

1.14 - Patrícia 

 Patrícia tem 29 anos e mora em Recife. Entrou no Tinder a princípio para 

experimentar e conhecer pessoas novas já que todo mundo estava falando do Tinder e 

ela ficou interessada por ser uma forma de ver como poderia se relacionar com outras 

pessoas. Disse que por ser tímida, feminista, gorda e pansexual queria ver como outras 

pessoa receberiam todas essas informações e se seria um app de relações excludentes ou 

não. 

 Disse ter conversado apenas com três pessoas. Um homem que só queria transar 

com ela o que ela já esperava por vir de um homem. Ela disse que negou porque é 

romântica demais pra aturar macho que pensa ser o cara. Conheceu uma moça lésbica 

que se envolvia com ela e ainda estava de rolo com a namorada, mas ela só descobriu 

isso depois. E conheceu uma menina que perceberam que não ia rolar mais que 

amizade. De todos a experiência que ela julga “menos tóxica” foi com a terceira moça. 

Disse que tiveram outras pessoas, mas nenhuma tão duradoura. Patrícia cita a maioria 

das meninas eram hetero e só queriam uma experiência com mulheres, as ela dizia logo 

que não era cobaia de ninguém. 

 Os encontros ocorriam sempre num shopping no centro da cidade, e ela morava 

um pouco distante do centro. Era proposital, pois se nada desse certo não tinha perigo 

da pessoa bater a porta dela. Até porque na época Patrícia não era assumida pansexual 

para os pais dela e não tinha interesse de permitir qualquer tipo de invasão ou ter que 

dar justificativas pessoais das a ninguém.           

 Ela disse que não utiliza mais o app, mas que a conta deve estar lá. Patrícia fez 

parte das pessoas que deram match ainda na primeira fase da pesquisa, começo de 2015 
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quando não existia perfil pessoal meu. Eu consegui contato com ela pelo whatsapp que 

ela deixou sinalizando interesse em participar da pesquisa.  

Patrícia disse não ter conseguido encerrar a conta e se queixou ao Tinder, mas nunca 

deram retorno, mas para ela não faz diferença. Ela conta que está namorando uma 

menina e disse a ela isso.  

 Como usuária do Tinder, Patrícia se sentia exposta, não era por acaso que 

escolhia poucas fotos para deixar lá. Ficava com medo de pessoas muito conhecidas a 

verem e julgarem. Hoje ela diz que não sente nada. 

 Patrícia acredita que todas as experiências colaboram pra tudo que nos tornamos. 

E o tinder possibilitou que ela se sentisse mais confortável com o processo de aceitação 

e de envolvimento com outras pessoas, outros gêneros de forma geral. Ela diz que o 

aplicativo deveria ter filtros melhor elaborados principalmente com relação as mulheres.  

 “É absurdo como os boy machista não aquieta o facho nem em 

app, uns 3 caras queria me pegar de todo jeito porque sabia que 

eu me relaciono com mulheres... Poderia ter opções de avaliar a 

pessoa com justificativa e que essas avaliações pudessem 

aparecer no perfil da pessoa.”  

 Segundo Patrícia, as pessoas ligam muito para aparência e ligam muito para que 

as suas justificativas sejam aceitas socialmente como as corretas. Ela diz que seria 

interessante alguém ver que um cara é machista e homofóbico antes de dar o match 

 Os critérios para curtir um perfil para Patrícia consistiam primeiramente em 

observar a idade e a distância, depois aparência e por fim descrição. Ela explica que às 

vezes a foto já chamava atenção. “Porque eu gosto de gente com cara de meio doida, 

cara de que faz leituras interessantes”.  

 Quando Patrícia soube que meu interesse era uma pesquisa ela disse que ficou 

muito empolgada 

 “Fiquei muito empolgada... Bem louca mesmo, tentando 

imaginar as perguntas e qual o propósito ao fim da entrevista e 

tal. E que com certeza queria ler. Senti que seria interessante 

fazer parte de tal pesquisa. Como se uma experiência mínima 

como essa minha de usar um app de relacionamentos pudesse 

ser significativa pra tua pesquisa.” 

 Ela disse ter tido problemas de baixa autoestima na infância e que utilizava o 

Tinder por acreditar que seria uma chance de não ser julgada, já que tinha muita gente 
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que ela não conhecia. Mas segundo ela, era uma corda bamba na qual ela poderia ser 

julgada por alguém conhecido a qualquer momento, mas também isso poderia não 

acontecer já que a maioria das pessoas que eram exibidas a ela não eram conhecidas. 

 Patrícia diz não ter omitido nenhum fato sobre ela, mas que quando começou a 

usar, quis mentir propositalmente sobre tudo a fim de saber se a informação iria ser 

relevante. Isso se deu no intuito de saber se ela manipulasse as informações teria mais 

matches ou não. 

 Ela disse que chegou a utilizar outro aplicativo na época, chamdo "Lesbian", 

mas não tem certeza se era esse o nome. Segundo ela, esse app era pior que o Tinder em 

termos de elaboração e foi péssima a experiência. Sobre elaboração, Patrícia diz que se 

deve ao fato de não oferecer alguns recursos 

 “Tipo... No facebook, se uma pessoa tem o perfil público dá pra 

você observar certos posicionamentos e pensar ‘não quero ser 

amiga dessa pessoa’. Mesmo que não esteja público você 

consegue ver coisas mínimas como foto e tal. Tem gente no 

tinder que fala uma coisa, mas é outra, se tivesse um dispositivo 

pra gente identificar e saber mais sobre a pessoa não só o que ela 

diz, mas o que os outros dizem dela”. 

 Outras possibilidades de melhoria para Patrícia é a possibilidade de ter filtros 

mais específicos, por exemplo, ao invés de homem ou mulher, ter gênero. Segundo ela, 

interessante e muito importante.  

 Patrícia cita pessoas que usam o app em muitos casos pra se socializar mais e se 

decepcionam porque quem dá match só está preocupado com a aparência. Assim, o 

Tinder é um aplicativo mais para ficar e não namorar. 

 Para ela, o Tinder não respeita e não contempla todo o público. Patrícia diz  

 “Ser pansexual nessa sociedade é ser invisível. Quando se fala 

de diversidade se fala de: gay, lésbica, bi, transsexual, 

transgênero... Mas pan é como se fosse um ‘bi ainda mais 

confuso’. Eu não sou bi, mas sou constantemente confundida 

com tal gênero e isso faz a gente ser uma cor invisível, sabe?” 

  

1.15 - Tina 

 Tina tem 19 anos, mora em Pernambuco e faz parte da primeira fase da pesquisa. 

Ela indicou interesse e deixou o contato do whatsapp. Ela fica surpresa e assustada com 
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meu contato e diz que pode responder à pesquisa, mas que não sabe como pode ajudar 

uma vez que ela não utilizou muito o Tinder. 

 Tina utilizou o app por uns dias quando estava em João Pessoa, segundo ela, ela 

falou com algumas pessoas, mas depois de uma semana apagou o aplicativo. Tina não 

sabia que sua conta ainda estava ativa.  Ela soube por mim e ficou muito preocupada, 

pois excluiu em definitivo a conta do facebook e não conseguia mais encerrar a conta no 

Tinder. 

 Ela conta que não chegou a conhecer ninguém pessoalmente que conversou no 

Tinder por não ter se interessado o suficiente para tanto. A motivação dela ter 

ingressado no app foi apenas tédio e disse sequer lembrar o conteúdo das conversas. Ela 

classifica o app como legal por ter gente que conhece pessoas lá e acabam namorando. 

Ela não pagaria pelo uso do aplicativo.  

 Sobre orientação sexual ela explica que gosta de homem, mas não se define 

heterossexual, pois no último ano tem tido dúvidas sobre a identidade de gênero. 

         A preocupação de Tina sobre a conta dela ainda estar ativa, era saber qual foto 

estava sendo mostrada lá. Eu fiz uma captura de tela e mostrei e a reação dela foi  

 “TO ME SENRINDO HORRIVEL NAO ACREDITO EU TO 

MUITO FEIA NESSA FOTO. Meu Deus eu vo baixar isso e 

encerrar isso eh Agora”                        

 Tina disse se sentir triste por as pessoas ainda verem ela no Tinder, mas só pela 

foto mesmo. Também ficou decepcionada pelo fato de não conseguir encerrar a conta, 

já que excluiu o facebook “tomara que ngm me reconheça”. Ela diz que não se 

preocupava com julgamentos porque quando fez o perfil não estava na cidade dela, logo 

ninguém conhecido a veria. Segundo ela, não querer que as pessoas a vissem não tinha a 

ver com julgamentos e sim com a timidez dela, porque se a vissem iriam pensar que ela 

estava procurando namorado. A entrevista encerrou com as palavras dela sobre o Tinder 

“eu não penso muito nisso. eh um app aí pra conhecer pessoas e pessoas usam...” 

 

1.16 - Chai 

 Chai tem 24 anos, é argelino e nossa conversa foi em inglês. Ele não paga a 

versão plus do Tinder, mas lá na Argélia, é possível selecionar a localidade a qual ele 

quer ver pessoas. Ele explica que está no app porque quer conhecer pessoas e fazer 

amigos especialmente porque pretende vir ao Brasil e quando chegar aqui pensa em já 

ter alguns conhecidos. 
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 Na Argélia o Tinder não é um aplicativo muito popular, diz Chai que soube da 

existência do app através de uma postagem em um blog. As motivações de uso nunca 

mudaram. Ele continua querendo fazer amigos no Tinder então para ele é constante o 

uso. Ele utiliza apenas o Tinder e diz que passa em média 1 – 2 horas por dia. 

 Chai nunca conheceu alguém do Tinder pessoalmente. Diz que utiliza para 

amizades virtuais e poder conversar, mas não descarta a possibilidade de um dia 

conhecer alguém. Disse que fez algumas amizades e considera que eu sou mais uma 

amiga para ele.  

 Se acontecer de conhecer alguém pessoalmente, Chai diz preferir um lugar que 

seja bom para ele. Ele enfatiza muito a palavra amigos, de modo que todas as respostas, 

ele repete sua intenção de uso do app. quando pergunto sobre relações de uso do outro, 

Chai responde “no. I use Just make friends”. Ele seleciona os perfis de forma aleatória, 

algumas vezes checa os interesses e procura alguma afinidade. 

 Para ele o Tinder poderia ser melhor se houvesse a possibilidade de enviar fotos 

e vídeos e no geral, é um bom aplicativo e foi uma boa ideia dos desenvolvedores. Ele 

disse que se sentiu bem quando soube que curti o perfil com intuito de uma pesquisa. 

Ele disse que gosta de ajudar as pessoas. 

 As pessoas do convívio de Chai não sabem que ele utiliza o Tinder. Ele diz que 

sente bem quando está usando o aplicativo, mas tem vergonha que as pessoas saibam. 

Segundo ele as pessoas na Argélia veem o Tinder como um caminho rápido para 

encontros sexuais 

“People here think Tinder as fast way to meet other people and find dates. (pergunto se 

isso é ruim)... No it’s normal. But sometimes there is people use to ask for sex -_- like 

one night stand” 

 Chai disse que poderia omitir algumas informações ao conversar com alguém, 

ele encara essa possibilidade com naturalidade. 

 

1.17 – Fany  

 Fany tem 26 anos e mora em Pernambuco. Ela é travesti e toma hormônios 

femininos desde os 12 anos de idade. Nosso match se deu pela modalidade do Tinder 

Social. Entramos em um grupo ela, um amigo meu que não conheci no Tinder, mas 

estava dentre os meus matches e outro rapaz que se apresentou como garoto de 

programa (ver em apêndice 2; 2.18).  
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 Fany foi a última a entrar no grupo do Tinder Social e passamos a interagir ela e 

eu. Ela mesma sugeriu trocarmos Whatsapp e a entrevista com Fany foi a única que 

ocorreu por telefone. Expliquei a ela os procedimentos e ela pediu que na pesquisa eu a 

identificasse com o nome artístico dela porque ela achava o nome dela lindo. Dada a 

impossibilidade de assinar termos de consentimento e o compromisso padrão que 

assumi, optei por adotar para ela, também um pseudônimo. 

 Fany conta que é garota de programa e que usa o Tinder para conseguir clientes. 

Ela disse que chega a cobrar cem reais por vinte minutos e prefere sair durante o dia. 

Ela está no Tinder há 4 meses e relata que neste período já saiu com pelo menos 50 

homens. No perfil dela, já está informando que é travesti para evitar experiências 

desagradáveis, muito embora nem sempre funcione. 

 Ela conta que homens têm fetiche e geralmente pagam para sair com travesti. 

Segundo ela, com mulher, eles têm mais resistência 

 Homens têm fetiche de sair com travesti, porque o Tinder tá 

cheio de mulher querendo transar de graça. 

 Fany diz que quando gosta de um homem, ela sai com ele de graça, na verdade 

ela diz até preferir muitas vezes sair de graça com um homem que ela goste, mas se 

queixa que a maioria dos que ela quer, não dão match com ela. No aplicativo, ela diz 

sentir-se frustrada quando lê coisas do tipo “não curto travesti” ou “não pago por sexo”. 

 Quando rapazes novos curtem o perfil, Fany desconfia, pois segundo ela esses 

rapazes querem filmar para divulgar na internet ou agredi-la. Ela conta que já foi 

estuprada três vezes e também por isso, o Tinder tem um alto valor para ela.  

 Prefiro sair com um cara que conheci no Tinder do que ir pra rua 

porque todos os estupros eu tava em pontos de prostituição e no 

Tinder eu me sinto muito mais segura porque eu tiro o print do 

perfil do homem e aviso alguém de minha família. Se acontecer 

qualquer coisa, já sabem onde vão bater. 

 Fany diz que quando há interesse nos serviços dela, ela dá logo o whatsapp e é 

pelo whatsapp que as negociações acontecem. Além de programa, ela vende fotos e 

vídeos caseiros dela mesma e que ela mesma produz.  

 A nossa conversa terminou com o relato de uma experiência ruim vivenciada por 

Fany e que foi com um homem que ela conheceu no Tinder  

 Teve uma vez que eu conheci um homem pelo Tinder e a gente 

ficou namorando virtualmente. Ele disse que tava viajando, mas 
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ele tava era preso. Quando saiu da cadeia ele veio me procurar e 

ficou me ameaçando. Ele era violento e ficou me perseguindo aí 

eu pedi ajuda a uns amigos meus e ele desistiu de me procurar. 

Mas foi a única coisa ruim. No geral, o Tinder é bom pra mim. 

  

1.18 - John 

 John tem 30 anos e mora no Rio Grande do Sul. Nosso match se deu quando ele 

alterou a localização do GPS. A entrevista com John foi realizada no Whatsapp e foi em 

tom de narrativa. Segue o depoimento dele com as palavras utilizadas: 

 “A minha expectativa era de conhecer pessoas e principalmente conversar com 

quem desse match comigo. Eu acreditava que as pessoas fossem trocar ideia, dialogar, 

se abrir com quem tivesse combinação, expressassem seus sentimentos, fossem o mais 

sinceras possível e se abrissem com quem estivessem conversando. Mas as experiências 

mostraram que muitas pessoas na verdade só queriam sexo casual e outras, sequer 

conversavam comigo. Então percebi que o objetivo na verdade era colecionar curtidas. 

Ter muitos likes para se sentir desejada e assim alimentar o ego. 

 Como usuário do Tinder, eu me sinto como pessoa que usa o Tinder para 

conhecer as ideias das pessoas, o que as pessoas tem pra falar, para trocar experiências. 

Primeiramente isso. Se houver afinidade nas ideias aí sim pode ocorrer uma amizade ou 

relacionamento. Mas eu me sinto como uma pessoa que está ali para conhecer o ideal 

das pessoas e eu vejo que as pessoas estão ali para inflar seu ego trocando likes, 

ganhando likes e usando isso pra medir sua popularidade. Alguns estão simplesmente 

por sexo casual e pouquíssimo estão ali para trocar ideias e informações com as pessoas. 

 Na verdade o intuito do aplicativo, que é juntar as pessoas e aproximá-las, só vai 

ser atingido se as pessoas estiverem dispostas a conhecer as pessoas, conversar com 

elas. Se não nunca funciona. Na prática as pessoas entram porque querem sexo fácil, ou 

porque querem colecionar likes e se sentirem desejadas. Por isso o objetivo do 

aplicativo nunca é atingido.  

 O valor do tinder na minha vida é que ele me permitiu conhecer muitas pessoas 

pq eu sempre fui muito tímido então pessoalmente eu não consigo abrir conversas e 

iniciar diálogos, mas de maneira virtual eu conseguia ter ideias para isso. Então eu não 

precisava esforço físico, nem da capacidade natural de socializar, mas o tinder me 

permitiu socializar e conhecer pessoas sem essa capacidade.  
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 Eu não tenho uma história que marcou, mas uma coisa que foi impressionante 

certamente foi que em três meses eu conheci muita gente! Logo no começo! E eu 

NUNCA imaginei que eu fosse capaz de conhecer tanta mulher pessoalmente por causa 

de minha timidez, mas eu acabei conseguindo por causa da facilidade de poder conversa 

ali no app, de combinar e conversar com elas de maneira virtual e ali marcar um 

encontro. E eu nunca imaginei que pudesse conhecer tanta gente em tão pouco tempo.”  
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2.  Observações dignas de nota 

 

2.1 Você ainda está no Tinder? 

 

Outubro, 2014 

 Estou em Recife e deu match com Bruno. O perfil dele tinha uma música do 

Frejat que eu gosto muito e me identifiquei com isso. Em menos de 1 hora conversando, 

Bruno me tratava como namorada e futura esposa dele. Mais do que isso, ele me dava 

algumas ordens como, por exemplo, “você tem que sair do Tinder. Não tem motivo pra 

ficar lá, você agora é comprometida.” 

 Pode parecer estranho, mas eu comecei a viver esse conto também. Eu estava no 

aeroporto e quando cheguei a São Paulo, ele me chamou para conversar e disse que não 

tinha falado nada enquanto eu estava no avião porque entendia que eu não tinha como 

excluir minha conta no Tinder enquanto voava, mas não compreendia porque eu ainda 

estava lá. Eu tentei explicar que estava em uma cidade nova, sozinha e queria conhecer 

pessoas, mas ele desconfiava. Comecei a ficar incomodada porque sequer nos 

conhecíamos pessoalmente e ele já tomava conta assim de minha vida. Mas 

continuamos conversando. 

 Ainda em São Paulo, eu estava acessando o facebook e ele apareceu como 

sugestão de amizade. Cliquei no perfil dele e descobri que ele tinha noivado no final de 

semana antes de me conhecer e que todos os amigos e parentes estavam desejando 

felicidades. Ele, por sua vez, demonstrava estar muito feliz ao lado de sua linda noiva. 

O bloqueei no whatsapp, mas não sem antes dizer algumas palavras sobre a conduta 

dele. 

 

2.2 Preciso conversar 

 

Outubro, 2014. 

 Estou em São Paulo e deu match com Pedro. Vim a um evento apresentar dois 

artigos. Não estou muito entrosada com a turma da Pós, minha viagem foi sozinha com 

recursos financeiros na maior parte fonte de doações.  

 Pedro prontamente atravessou a cidade para me levar para passear na Augusta e 

tomar café numa padaria. Disse que eu fui muito legal e ele queria me mostrar um 

pouco a cidade. Às 14:30 aproximadamente ele chegou ao hotel no qual eu estava 
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hospedada e saímos a pé. Ele me levou à Livraria Cultura, tirou muitas fotos minhas lá. 

Depois me levou ao Cinema Itaú e me apresentou o café aconchegante, também 

sentamos para tomar café e comer pãezinhos de queijo. Nessa ocasião ele me falou 

sobre a ex-namorada dele e o quão devastada sua vida ficou após o término do 

relacionamento.  

 Pedro fazia uso de antidepressivos fortes e tinha muito desejo de se redescobrir, 

que aquela dor passasse e me contou que ficou motivado a me conhecer quando eu disse 

que tinha estudado psicanálise, pois segundo ele, precisava conversar com alguém que o 

ouvisse. Assim, ficou claro para mim o motivo dele ter tido urgência em me encontrar. 

Nós conversamos até o início da noite, ele me contava as situações da vida dele e me 

pedia conselhos. No final nos despedimos com um abraço. 

 

Atualização: novembro/2016 

 Por livre e espontânea vontade, decidi saber como estava Pedro. Fui até o 

facebook e o encontrei. Descobri que Pedro passou algum tempo internado em uma 

clínica de repouso. Também busco encontrar-se espiritualmente o que deu sentido à sua 

vida. Ele fez um curso profissional e está atuando na área da saúde.  

 Aparentemente feliz, mas não cheguei a interagir diretamente com ele. O que 

pude observar, pela evolução de suas postagens, foi que Pedro, embora conturbado 

pelos acontecimentos de sua vida, nunca desistiu. Sinto-me bem em saber que ele 

superou e vem crescendo a cada dia. 

 

2.3 Déja vu 

 

Outubro, 2014. 

 Estou em São Paulo e deu match com Tony. Ele disse que quando saísse do 

trabalho no banco iria me ver no hotel porque era caminho dele. Confesso que pelas 

fotos Tony não me parecia muito atraente. Ele chegou no hotel e ficou na recepção me 

esperando. Desci e simplesmente não acreditei como uma foto podia ser tão mentirosa. 

Tony era lindo, mas ele era mais que isso. Quando eu tinha 16 anos eu conheci um 

rapaz nas férias pelo qual me apaixonei, Dan. Na época, ele viajou de repente e nós nos 

desencontramos para sempre. 7 anos depois eu soube que ele sofreu um acidente e 

morreu, mas a imagem de Dan ficou congelada na minha mente e quando olhei Tony, 

para mim estava vendo ele. Fiquei algum tempo estática. Ele me levou pra jantar num 
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restaurante japonês e depois caminhamos por muitos lugares na Avenida Paulista. Ele 

tinha uma postura bonita que acompanhava o andar dele. Cada gesto era de uma 

sutileza, educação, cavalheirismo e muita semelhança com Dan. Queríamos nos ver no 

dia seguinte e aconteceu algo pessoal que me fez estar em outra estação de metrô 

diferente da minha. Quando disse a Tony, ele foi até onde eu estava me buscar. 

Voltamos para estação juntos e até meu bilhete foi ele quem pagou. Eu estava me 

sentindo a namorada de Dan (Tony). 

 Combinamos de nos ver no dia seguinte e assim foi. Dessa vez fomos a um 

barzinho e também foi muito legal. Compartilhamos histórias sobre nossa vida, família, 

trabalho. Tony me disse “sou bom para uso em doses homeopáticas”. Ele disse isso para 

se referir que era de convivência difícil. Quando voltei pra casa, ainda nos 

comunicamos por pelos menos 3 meses, até que eu comprovei a homeopatia de seu 

“uso” como ele mesmo se referiu e tal qual o é diluído um medicamento homeopático 

até quase sumir o princípio ativo, foi sumindo nosso contato até acabar de vez. 

 

Atualização: novembro/2016 

 Tony e eu nos tronamos, na época, amigos no facebook. Em meados de 2015, 

tive que formatar minha lista de amigos e perdi todos os contatos. Não lembrei de 

reenviar o convite para Tony e assim fomos nos perdendo. Em novembro de 2016, 

quando estava atualizando as notas, o procurei. 

 Tony está namorando. Continua no mesmo emprego e com a mesma aparência. 

Enviei solicitação de amizade, há qual há meses aguarda resposta dele. Ele não teria 

motivos para recusar, muito embora também acredite que não haja motivos para aceitar, 

já que fiz parte de um pequeno capítulo de sua vida. 

 

2.4 A pizza paulistana 

 

Outubro, 2014. 

 

 Em São Paulo, deu match com Marcos. Marcos é cearense, mas morador de São 

Paulo há mais de 30 anos. Um cara engraçado e que se animou a me conhecer quando 

soube que eu morava no Nordeste. Foi me buscar no hotel para comer uma pizza. 

Afinal, segundo ele, “não se pode ir a São Paulo sem experimentar a pizza paulistana”. 

Fomos apenas comer pizza. Mas Marcos era um homem de muito papo e era muito bom 
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estar perto dele. Então ele me convenceu a ir até a casa dele conhecer a filha dele e se eu 

quisesse, dormiria lá. Na verdade ele usou bons argumentos. Disse que eu dormiria com 

a filha dele no quarto dela, que no dia seguinte iria me levar para conhecer o Brás e 

depois passaria no meu hotel para pegar minha bagagem e me deixar no aeroporto.  

 Falei com a filha de Marcos primeiramente por telefone e depois eu aceitei a 

proposta dele. Chegamos a casa dele e eu conheci Rebeca. Uma jovem de 17 anos, linda 

e simpática! Me tratou como se fôssemos amigas de longa data. Conversamos um pouco 

na sala e eu dormi numa cama auxiliar da cama Box de solteiro de Rebeca.  

 No dia seguinte, saímos sem tomar café da manhã direto pro Brás. Era um 

domingo e estava tudo sob controle. Estava tudo saindo como o previsto. Fiquei sozinha 

no Brás porque Marcos tinha que trabalhar um pouco, o escritório dele era lá. Então na 

hora combinada nos encontramos e seguimos para execução do nosso plano.  

 Na ida pro hotel em que eu estava teve muito engarrafamento e Marcos pensava 

muito rápido em diversas estratégias para me fazer chegar no aeroporto em Guarulhos. 

Tentamos todas elas, mas eu acabei perdendo o voo. Depois mantivemos contato, mas 

também se perdeu no tempo. 

 

Atualização: novembro/2016 

 Quando estava atualizando as notas, procurei Marcos no facebook. Já éramos 

amigos, mas o contato se perdeu. Ele ficou muito feliz quando o mandei convite 

novamente. Sempre muito simpático, quis saber de mim, perguntou quando eu iria 

novamente a São Paulo e disse que vez ou outra lembrava de mim. 

 Não entrei em detalhes, mas pelo que vi, posso dizer que a vida dele não mudou 

muito do tempo que nos conhecemos para cá. Certamente Marcos é um contato que eu 

poderia rever e sinto que estreitarmos laços e sermos amigos é uma possibilidade 

realista. 

 

2.5 Nada além de um suco 

 

Domingo, novembro, 2014. 

 Estou em João Pessoa, deu match com Gustavo. Um homem jovem, 

profissionalmente estabelecido, e na ocasião residia em São Paulo e seu pai, na Paraíba. 

Combinamos nosso perfil no Tinder em novembro de 2014. Era cedo da tarde e 

combinamos de tomar um suco no mesmo dia, mais à tardinha. Pessoalmente ele me 
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contou um pouco sobre o último relacionamento dele. Nós tínhamos muito em comum e 

infelizmente eu me vi em alguns dos defeitos da ex namorada dele. Claro que não contei 

nada sobre isso e ainda demonstrei surpresa sobre determinados fatos que ele 

compartilhava e que tinham afastado eles. Nós fomos a uma lanchonete que vendia 

sucos naturais, exóticos. Conversamos um bom tempo e estava muito claro para ele e 

para mim que não haveria nenhum tipo de contato afetivo ou sexual entre nós. Foi uma 

dessas experiências sem segundas intenções e apenas para trocar algumas palavras sobre 

a vida e ter uma companhia para um fim de tarde de um domingo.  

 Eu percebia nas palavras dele que ele estava claramente buscando um 

relacionamento sadio. Gustavo é o tipo de homem que acredita no amor, que valoriza a 

família e que merece muito ser feliz.  

 

Atualização: novembro/2016 

 Meses depois, Gustavo conheceu no Tinder Adriana e pelo que acompanho, ela 

é uma moça boa, parece calma e eles se entendem muito bem. Estão juntos e fazem 

planos de casar. Eu me sinto muito feliz pela realização dele e essa experiência é uma 

prova de que o Tinder pode ser muito bom nesse sentido e que por mais que pareça 

difícil, é sempre possível encontrar alguém quando se tem um objetivo direcionado. 

  Acredito que me conhecer tenha sido bom para ele também. Trocamos redes 

sociais e até hoje somos amigos. Às vezes envio alguma mensagem pra ele a fim de 

saber como as coisas estão porque realmente desenvolvi um afeto no sentido de amizade 

por ele. Atribuo muito disso à maneira respeitosa que ele sempre me tratou. 

Recentemente eu o procurei para me ajudar com uma indicação profissional. Ele havia 

se mudado para outro país, precisava alugar uma casa e eu o coloquei em contato com 

uma amiga a fim de ajudá-lo. Gustavo foi uma boa experiência que partiu do Tinder e 

hoje faz parte de minha vida. 

 

2.6 Amigos para sempre 

 

Novembro, 2014 

 Estou em João Pessoa e deu match com Dayvisson. Nos conhecemos no tinder 

na quarta e descobrimos que nossos aniversários seriam na próxima semana. Vamos ao 

cinema quinta para comemorar? Ele sugeriu. Eu aceitei e fomos. Ele já estava me 

esperando quando eu cheguei. Dayvisson é de Pernambuco e trabalha em João Pessoa. 
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Assistimos ao filme, depois fomos a um restaurante comer sushi. Foi uma experiência 

boa, Dayvisson é educado, inteligente e bem humorado. Também é bonito. Trocamos 

redes sociais também. No dia seguinte nos vimos, eu estava com uns amigos e fomos 

buscar ele na casa dele. Continuamos conversando quase que diariamente. 

 

Atualização: novembro/2016 

 Com Dayvisson vivi coisas muito interessantes e até fortes no sentido de 

amizade. Acho que não tinha levado muito à sério que nos tornaríamos amigos pra 

valer. Mas as experiências me provaram que isso é possível. No começo de 2015 eu 

precisei realizar um exame complexo e não tinha quem pudesse ir comigo. Dayvisson 

me acompanhou, mas não foi apenas acompanhar. Ele estava trabalhando na madrugada 

e chegou a minha casa pouco mais das 3h da manhã. Arrumei o local pra ele dormir e às 

6:30 estávamos de pé. Ele deixou o carro dele na minha garagem e fomos no meu carro 

para a clínica. Realizei a endoscopia e ele me levou de volta pra casa. Me colocou em 

minha cama, fechou a porta, deixou meu carro na garagem e foi embora.  

 Em julho de 2015, vivi uma situação difícil em minha vida, fui vítima de um 

acidente que me gerou prejuízos financeiros. Eu estava exausta emocionalmente, 

estressada e Dayvisson acompanhou isso à distância. Então num sábado à noite, ele me 

convidou para ir a casa dele. O cachorro da casa dele me atacou e ele ficou bastante 

preocupado. Ainda assim a noite foi ótima, tomamos cerveja, conversamos e rimos 

demais. No dia seguinte fui ao hospital e precisei levar algumas vacinas por conta da 

mordida. Alguns meses após esse episódio, Dayvisson foi hospitalizado e eu fiquei 

realmente preocupada com ele. Na ocasião, ele estava sendo cuidado pela até então 

namorada dele e eu conversei com ela algumas vezes.  

 Hoje ele está em um relacionamento sério e acredito que é claro para a atual 

companheira dele, assim como era para anterior que minha relação com Dayvisson é de 

amizade. A amizade que tenho hoje com Dayvisson justifica a importância do Tinder 

em minha vida, pois não estou certa se sem o app tivéssemos nos conhecido. 

 

2.7 Companhia em dia de festa 

Novembro, 2014 

 

 Estou em João Pessoa e deu match com Roberto no dia 11 de novembro. Ele 

morava no mesmo bairro que eu e insistiu para ir na mesma noite me ver, como eu 
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morava sozinha não deixei. Mas no dia seguinte era meu aniversário e Roberto insistia 

para que fizéssemos qualquer coisa. Eu estava sozinha o dia todo e talvez pudesse ser 

bom ter a companhia de alguém para um barzinho. Aceitei o convite.  

  Ele queria que eu fosse com ele de moto e eu não quis. Fui no meu carro e fomos 

a um barzinho próximo a nossa casa. Foi uma experiência boa, afinal tinha sido o que 

de mais diferente eu tinha feito no dia do meu aniversário. Longe de meus parentes e 

amigos e saindo de um processo seletivo.  

 Acredito que Roberto queria me namorar. Ele gentilmente me pediu um beijo e 

eu neguei. “Sou paciente” disse ele. Nunca nos beijamos. Dias depois, meu carro estava 

em pane elétrica e eu morava muito longe de tudo. Era fim de tarde de uma sexta e eu 

precisava fazer compras. Chamei Roberto e ele me ajudou. Chegou com todas as 

ferramentas procurando algum fusível queimado. Não encontrou e ficou preocupado 

porque no outro dia ele estaria viajando e ele se sentiu meio responsável por mim. Então 

fomos na moto dele fazer minhas compras e ele me deixou o contato de um eletricista 

que me ajudou no dia seguinte. Ele não me pediu mais beijos. Nunca nos beijamos. Não 

tive mais notícias dele. 

 

2.8 Trocas mais ou menos justas 

 

Dezembro, 2014. 

 Estou em João Pessoa e deu match com Nuno. Ele tinha fotos de perfil tocando 

saxofone, morava em Mato Grosso, professor universitário e estava com um grupo de 

professores em um evento acadêmico em João Pessoa. Nos conhecemos pessoalmente 

em um fim de tarde após as atividades desse evento. Ele estava em um barzinho com 

outras 3 professoras e eu fui até lá encontrá-los.  

 Nuno pediu algo: não diga que nos conhecemos no Tinder. Eu achei um pouco 

atípico esse pedido, uma vez que para mim era normal utilizar o aplicativo, perguntei 

por que e ele disse que não pegava bem que as professoras soubessem que ele estava 

usando um aplicativo de relacionamento. Não argumentei nada e fui encontrá-los.  

 A proposta era interessante, eles encheriam o tanque de gasolina do meu carro e 

pagariam todas as minhas despesas por um dia para que eu os apresentasse um pouco a 

cidade. Foi interessante, era fim de semana e assim fizemos. No final da tarde do 

sábado, fui levá-los ao aeroporto. O voo deles era em horário diferente e simplesmente, 

Nuno perdeu o voo. Só que só conseguiu agendar novo voo para o outro dia.  
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 Algumas coisas poderiam ser feitas diante da situação. O voo tinha muitas 

escalas e não tinha como ele sair de João Pessoa naquele dia. Nuno poderia ter ido para 

um hotel, poderia ter ficado no aeroporto. Poderia ter ido pra Recife, onde tem mais 

opções de horários de voo. Ele não cogitou nenhuma dessas possibilidades. 

 Vendo sua frustração em ter perdido o voo, educadamente ofereci que ele ficasse 

em minha casa. Ora, honestamente, não pensei que ele fosse aceitar. Mal nos 

conhecíamos, eu morava sozinha e na minha casa havia apenas 1 cama. Mas ele aceitou. 

 Procurei encarar com naturalidade, estava ajudando alguém que me parecia 

educado, calmo e inofensivo. Foi uma das piores noites que passei no sentido de 

desconforto. Nuno dormiu no meu quarto, na minha cama e eu dormi no tapete da sala. 

Ele tentou e insistiu por diversas vezes, ficar comigo. Não forçou nada, mas foi muito 

chato ter que me desvencilhar de suas tentativas.  

 A noite parecia que ia ser eterna. Eu não consegui dormir, mesmo ouvindo de 

longe o ressonar de Nuno. Assim que raiou o dia e Nuno saiu do quarto, o apressei para 

o aeroporto. Certifiquei-me de levá-lo muito cedo para o aeroporto para não correr o 

risco de tê-lo mais uma noite em minha casa. 

 Durante algum tempo, Nuno me procurava diariamente pelo whatsapp. A 

situação era mais absurda ainda porque ele tinha namorada. Eu realmente me sentia 

muito sufocada e não respondia a maioria das vezes. Então um dia ele percebeu, e nunca 

mais falou comigo. 

 

2.9 Um quase matrimônio 

 

Fevereiro, 2015 

 Estou em João Pessoa e deu match com Junior. Ele estava em um ritmo ir e vir 

entre João Pessoa e Belo Horizonte, a trabalho. Nos conhecemos e ele era muito 

cavalheiro. Eu estava vivendo um momento conturbado e ele me tratava de forma 

romântica, programava jantares, escolhia vinhos, combinava uma rotina e durante 

alguns dias, eu estava hospedada no flat dele e compartilhando coisas da vida dele como 

se fôssemos marido e mulher. 

 Ele confiou em mim de um modo que não se confia hoje em dia em qualquer 

pessoa. Ele saia pra trabalhar e eu ficava com tudo dele. Trocávamos mensagens 

durante o dia e muitas vezes eu era surpreendida com uma ligação no meio da tarde para 

dizer apenas “estou pensando em você”.   
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 Eu estraguei tudo. Não o valorizei como ele valorizou a mim. Quando ele 

retornou a Belo Horizonte, eu me mantive distante dele cada vez mais. Ele não voltou 

mais em João Pessoa. Provavelmente percebeu meu desinteresse e nosso contato se 

tornava cada vez mais difícil.  

 

Atualização: agosto/2016 

 Estive em Belo Horizonte por 7 dias. Destes, 2 dias eu estive com Junior. 

Acreditava que ele estivesse mais apaixonado que eu, então me permiti ceder conforme 

recebia. Minha vida não estava em sua fase mais equilibrada e ele me orientou e ajudou 

com conselhos e ao retornar para João Pessoa, já sabia quais rumos seguir pelas 

orientações dele.  

 A questão é que faltou uma comunicação efetiva entre ele e eu. Estávamos em 

tempos diferentes e nesta ocasião, eu não consegui enxergar que o cuidado e o carinho 

de Junior por mim, eram apenas cuidado e carinho de um amigo que se importa. Não 

havia mais paixão ou intenção de manter um relacionamento. 

 Assim, como era de esperar, nosso contato foi ficando cada vez mais esporádico, 

até que somente eu o procurava, depois nem isso mais. Escrevi um e-mail e logo após 

acabou o contato de vez. Em janeiro, vi que ele tinha deixado de me seguir nas redes 

sociais, segui o gesto dele e desde então não tivemos mais nenhum contato. 

 

2.10 Festa junina frustrada 

 

Junho, 2015 

 Estou em Maceió e deu match com Luís. Ele, servidor público que atuava em 

uma cidade do interior. Quando nos falamos no Tinder ele já havia ido para seu local de 

trabalho, de modo que não tinha como a gente se encontrar pessoalmente uma vez que 

eu iria retornar para minha residência. Trocamos whatsapp e nos falávamos várias vezes 

por dia. 

 Luís me falou que seu amigo conheceu uma moça no Tinder e que iria encontrá-

la no São João de Caruaru. Ele sugeriu que eu fosse também porque estava querendo 

muito me ver e seria muito bom curtir os shows daquela noite. Eu estava morando 

sozinha, sem muitas opções para aquele mês e decidi ir, afinal nosso contato estava se 

tornando frequente. Combinei que dormiria na casa de minha amiga após o show e fui. 
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 Cheguei em Caruaru e fui direto pra casa de minha amiga. A viagem já tinha 

valido a pena, apenas por ter reencontrado ela e conversado longas horas até a noite. 

Encontramos-nos umas 20h e fomos os 4 comer pizza. O clima de romance entre o casal 

de amigos dele era evidente, mas entre nós nada havia e eu também não esperava que 

houvesse. 

 Estava chovendo em Caruaru e eu, que estava com a intenção de ver o show 

daquela noite e que para tanto havia combinado com Luís, recebo a proposta de ir para o 

hotel com ele, já que pela chuva, não iria haver condições de curtir o show. Eu não 

aceitei o convite, pedi que me deixasse na casa de minha amiga. Ele assim o fez, mas na 

despedida, de tanto insistir, acabamos por nos beijar. E nos despedimos. Não sei para 

onde foram ou como terminaram aquela noite, mas Luís fez questão de me fazer sentir 

responsável pela noite desastrosa.  

 Eu me senti mal por ter beijado ele, porque eu não queria o ter feito. Eu estava 

começando a ficar chateada com as pessoas que eu conhecia no Tinder e Luís foi o 

marco desse sentimento. 

 

2.11 Obrigada, não 

 

Julho, 2015 

 Estou em Belo Horizonte e deu match com Paulo. Um rapaz jovem, mais jovem 

que eu e que estava perdidamente apaixonado em poucos minutos de conversa. Insistiu 

para que eu saísse da casa de minha amiga, na qual estava hospedada, para um hotel 4 

estrelas, disposto a pagar tudo. Eu não aceitei, mas ele foi insistente e dentre os 

argumentos dele, estava a possibilidade de dormirmos juntos. Em menos de 24h de 

conversa, ele já se sentia mantendo um relacionamento sério comigo. Queria me 

encontrar pessoalmente e no começo resisti. Porém eu precisava ir a uma loja comprar 

alguns itens de higiene e avisei a ele.  

 Paulo não esperou que o convidasse, ele mesmo se convidou. Eu presumi que ele 

era inofensivo, especialmente por ter compartilhado fotos pessoais, inclusive de seus 

familiares. A esta altura já era meu amigo no facebook e eu tinha acesso ao ciclo de 

relacionamentos dele. Também verifiquei que suas histórias eram reais. Não temi e o 

encontrei.  

 Nós fomos a um shopping, tomamos café e depois fomos a uma drogaria onde 

eu comprei o que precisava. Paulo falava sobre sua vida, sua família e a forma que ele 
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via a vida. Ouvi coisas tristes, sentimentos que reprovo e me senti incomodada. 

Incoerência entre o discurso e tudo o que ele pratica. Queria muito encerrar aquele 

encontro, mas Paulo grudou em mim e já havia tentado algumas vezes me beijar. Então 

em uma das notificações que recebi pelo smartphone, simulei algo urgente e que 

precisava me despedir. Não sem apresentar uma insistência desconfortante, Paulo 

aceitou a situação e me deixou ir embora. 

 Não o bloqueei de nenhuma rede social. Paulo me procurava todos os dias, dizia 

que queria casar comigo, acreditava ter direito em pedir satisfações sobre as curtidas 

que minhas fotos recebiam e os comentários de meus amigos. Até que em setembro, 

coloquei um ponto final e nunca mais ele falou comigo. 

  

2.12 Você tem cara de antropóloga 

 

Novembro, 2015 

 Estou em João Pessoa e deu match com Hans. Hans era alemão e estava em João 

Pessoa a trabalho para uma conferência da ONU. Era semana de meu aniversário e eu 

queria muito conhecê-lo e mostrar a cidade. Hans também estava disposto a me 

encontrar e combinamos jantar em um restaurante japonês. Quando o encontrei, 

esperava uma oportunidade de exercitar meu – pouco – conhecimento em inglês, mas 

para minha surpresa, Hans conhecia 5 idiomas, dentre eles o português. Era 

desconcertante a forma como ele expressava bem as palavras e havia aprendido sozinho. 

Porém nem sempre conseguia e nessas horas me dava o prazer de poder ajudá-lo em 

inglês.  

 Depois, por insistência minha, combinamos de somente conversar em inglês. 

Jantamos, o deixei no hotel e retornei para minha casa. Comentei com ele sobre a 

pesquisa que eu estava fazendo no Tinder e ele se mostrou disposto a me ajudar. Eu 

ainda não tinha roteiro de entrevista e então conversamos de forma geral sobre a 

percepção dele no aplicativo.  

 Hans e eu nos encontramos 2 vezes.  A primeira vez jantamos e ele me explicou 

sobre o trabalho dele, falou como gostava do Brasil e eu perguntei sobre o Tinder. Ele 

falou que o Tinder era muito legal pra ele, e que ele gostava de conhecer as pessoas e 

foi assim que ele desenvolveu os idiomas que hoje conhece. No dia seguinte, 12 de 

novembro era meu aniversário e combinamos que nos veríamos sábado, mas ele bebeu 

muito e acabou não dando certo. Nos encontramos domingo.  
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 Busquei ele no hotel e fomos almoçar. A conferência havia terminado e 

estávamos com o dia livre. Fomos almoçar em um restaurante na praia. Eu auxiliei ele 

na escolha do prato e no sabor do suco uma vez que havia frutas daqui que ele ainda não 

tinha experimentado. Após o almoço fomos à praia. Ele alugou cadeiras e guarda-sol e 

ficamos sentados conversando enquanto olhávamos para o mar. 

 Hans dizia que não acreditava como eu podia estar fazendo mestrado em 

Administração, que me via claramente em Antropologia. Chegou a cogitar as 

oportunidades na Alemanha de eu ir estudar lá. Conversamos sobre tecnologia de 

smartphones, sobre a violência no Brasil e a política. Ele entendia muito bem sobre a 

economia daqui e a política. Falava das bases de governo e dessa forma a gente 

conversava desde a divisão da Europa e de como ele achava arrogante os ingleses, até a 

possibilidade do impeachment da então presidenta Dilma.  

 As horas que passamos juntos foram excelentes. Hans não tentou ficar comigo, 

embora tenha compartilhado experiências de encontros casuais com mulheres do 

Tinder. Ele me presenteou com uma caixa de bombons alemães e se disse feliz por ter 

me conhecido, pois segundo ele, me achou simpática, alegre e inteligente. Hans confiou 

em mim de um modo que eu não teria confiado nele. A ponto de me deixar responsável 

por seus pertences, inclusive carteira. Ele disse ao final daquele dia que pessoas como 

eu justificavam a permanência dele no Tinder. 

 

Atualização: dezembro/2016 

 Quando Hans voltou pra Alemanha, continuamos nos falando por alguns dias 

quase diariamente apenas para saber como estavam as coisas. No período do processo 

de impeachment, perguntei como estavam as notícias por lá, ele disse que quase não se 

falava. Depois, naturalmente nosso contato foi diminuindo. Para mim era uma surpresa 

quando às vezes, no meio da tarde, ele me mandava uma mensagem contando sobre o 

dia dele. Depois acabou o contato por completo de forma natural. Foi uma das melhores 

experiências que tive no Tinder, inclusive pelo contato com uma cultura tão diferente. 

 

2.13 Apenas uma cerveja 

 

Janeiro, 2016 

 Estou em Maceió e deu match com Martin. Ele estava na cidade a trabalho, veio 

para um encontro de profissionais de sua área de atuação. Nos conhecemos e marcamos 



176 
 

de ir a um barzinho na orla. Conversamos algumas horas e Martin queria me beijar. Não 

quis, ele foi embora desapontado. 

 

2.14 Não vamos nos beijar 

 

Janeiro, 2016 

 Estou em Maceió e deu macth com Kim. Kim é residente na cidade e chegamos 

a combinar um encontro. Eu disse a ele: podemos ir, mas não vamos nos beijar. Ele 

respondeu “a ideia era essa” e logo após um emoticon sorrindo. Então eu argumentei 

que se realmente eu era tão legal, ele não haveria de se importar e iria me conhecer 

mesmo assim. Então ele disse que tinha muita coisa acumulada para estudar e não foi. 

 

2.15 Obrigada, mas já consegui 

 

Março, 2016 

 Estou em João Pessoa e deu match com Camila. Camila é do Rio Grande do Sul 

e recém-chegada em João Pessoa. Segundo ela, foi passear e decidiu ficar. Aceitei 

encontrá-la para tomar um açaí. Cheguei ao prédio que ela mora, fomos para o açaí e 

conversamos sobre nossas vidas. Ela me falou sobre seus planos em João Pessoa. Eu 

emitia algum comentário e respondia às dúvidas dela.  

 Camila estava interessada em se inserir nos grupos de rua da cidade, conhecer o 

pessoal da dança, teatro e os trabalhos sociais. Ela almejava doutorado em Sociologia e 

eu a orientei como chegar à universidade. Após o açaí, a levei para experimentar uma 

empada que já é tradição em João Pessoa. Tomamos um café enquanto comíamos a 

empada. Depois ficamos em frente ao mar conversando. A levei para casa dela e me 

despedi. 

 Camila não era lésbica e não tinha interesse sexual em mim. Acredito que ela 

tenha se sentido à vontade por eu ser mulher e assim passamos boas horas juntas. 

Posteriormente, Camila me cobrava quase que diariamente os contatos que eu tinha 

prometido passar, então eu passei para ela e ela sumiu depois.  

 Alguns meses mais tarde eu convidei Camila para um barzinho no qual eu ia 

com amigos que ela mesma gostaria de conhecer. Ela disse que não precisava mais, 

porque já tinha conseguido o contato dos grupos que ela queria. Ao que me parece, ela 
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já não mais precisava de mim uma vez que estava totalmente entrosada. Friamente, e até 

um pouco indelicadamente, cortou o contato comigo. 

 

Atualização: setembro, 2016. 

 Fui convidada para uma aula inaugural no Programa de Doutorado de Sociologia 

na UFPB e para minha surpresa, Camila estava lá. Soube que seguiu minhas orientações 

e havia então conseguido ser aceita na modalidade de aluna especial.  

 

2.16 Um gentleman 

 

Maio, 2016 

 Estou em Maceió e deu match com Marcelo. Marcelo é paranaense e estava em 

Maceió a trabalho. Nos conhecemos e ele me chamou para jantar. Confesso que já 

estava evitando conhecer pessoas pessoalmente, especialmente porque foram dezenas de 

desistência, após eu repetir a frase “eu vou, mas não vamos nos beijar”. Eu insisti que 

não iria e Marcelo insistia que eu fosse. Prometeu que seria apenas para fazer 

companhia porque estava só. Aceitei. Fomos a um bom restaurante, tomamos uma 

cerveja importada e depois ele veio me deixar em casa caminhando. Me deu um beijo na 

testa, um abraço, agradeceu eu ter ido jantar com ele e nossa conversa e foi embora. 

 No dia seguinte conversamos por whatsapp e ele disse que estava com muita 

vontade de me beijar, mas honrou o que ele tinha me prometido e preferiu não avançar. 

Então eu fiquei com vontade que ele tivesse beijado. Mas não rolou nada.  

 

2.17 Pé de valsa 

 

Junho, 2016  

 Estou em Campina Grande e deu match com Anderson. Ele é paulistano e foi à 

Campina para os festejos juninos. Anderson me convidou para estar ao lado dele 

durante toda a programação do dia. Eu cogitei ir a todas, mas não aceitei nenhum 

convite.  

 Inusitadamente, estava eu aguardando a resolução de um mal entendido na porta 

de entrada para o show e na minha frente uma fila enorme de pessoas que estavam 

tentando entrar pelo outro portão. De repente, eu, que sou péssima fisionomista, consigo 

identificar Anderson. Hesitei em me apresentar e fiquei um tempo pensando se iria ou 
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não, afinal eu nem estaria no mesmo ambiente que ele. A fila estava andando e eu vendo 

ele cada vez mais se distanciando e estava sozinho. Então fui até ele e me identifiquei. 

Ele me deu um abraço que me suspendeu no ar. Gostei dessa intensidade. Nos 

despedimos. 

 Logo em seguida, ele manda uma mensagem dizendo que adorou me conhecer e 

perguntando onde eu estava para ir ao meu encontro. Eu combinei o local com ele, eu 

estava com meus amigos. Ele chegou e demonstrou simpatia com meus amigos, o que 

me agrada muito. Ficamos todos juntos, dançando, rindo, nos divertindo. Eu dançava 

algumas músicas com ele, mas nas mais aceleradas eu subestimava ele e ia dançar com 

meus amigos, porque esperava que ele não soubesse. Até que na melhor música, quando 

eu disse que precisava de alguém que soubesse dançar, ele me puxou e deu um show de 

dança! Me surpreendeu.  

 Depois saímos para outro show com um casal amigo meu. Bebemos, rimos e 

dançamos até a hora dele ir para o aeroporto, porque já estava para ir embora.  

 

Junho – Novembro 2016 

 Decidi não mais conhecer pessoas pessoalmente e passei a usar a possibilidade 

de me conhecer pessoalmente como barganha para participar de minha pesquisa. Aos 

poucos comecei a perceber que eu estava me tornando um pouco o que pensava em 

criticar no início, ou seja, estava procurando no outro mero utilitarismo, mas nesse caso 

acadêmico. Senti-me usando as pessoas mais do que sendo usada uma vez que o 

controle da situação estava comigo dado que “podemos nos conhecer, mas primeiro 

preciso que você participe dessa entrevista”. 

 Para mim era claro que não iria conhecer aquelas pessoas. Eu já conhecia a 

dinâmica do Tinder e o quão fácil era impressionar os usuários. Mas essa facilidade se 

devia menos à fragilidade de quem lá estava e mais à própria dinâmica do app. Essa 

dinâmica mostra antes de tudo, um mundo feliz, ilusório e mais irreal que virtual. 

 Ainda assim, houve em novembro, quatro experiências pessoais dignas de nota. 

 

2.18 Vocês querem um ménage? 

 

 Setembro, 2016 

 Estou em João Pessoa, ávida para testar uma conversa no Tinder Social. 

Combinei com um amigo que já conhecia pessoalmente e ele também estava 
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interessado. Nossa ideia era reunir pessoas legais na praia, tocar violão, beber e fazer 

amizades. Meu amigo, que aqui vou chamar de Daniel, me chama para um grupo com 

mais um casal. No Tinder Social é possível ver os perfis separados. Uma das pessoas 

era Fany, que respondeu à entrevista e participou da pesquisa (ver apêndice 1; 1.17); a 

outra pessoa, que aqui chamarei de Diogo, que é um garoto de programa. 

 Começamos a conversar e eu me apresentei, mas falava sobre a ideia que Daniel 

queria executar. Todo o tempo, Diogo dizia “sou um garoto de programa”. Eu tentei 

romper essa frieza dele argumentando que garotos de programa também precisam de 

amigos. 

 Eu tenho amigos, mas aqui é meu local de trabalho e eu vendo 

meu corpo. Dou sexo e quero a grana. Tem interesse? 

 Eu insistia na conversa e Daniel, já convencido me disse: não adianta, ele é 

profissional. Mas eu queria tirar o máximo de informações dele e fui idealizar como 

seria nosso luau na praia. Ele perguntou “vocês querem um mènage, é isso?”  

 Era de fato muito difícil conversar com ele, então argumentei  

 - Me diz quanto tu cobra pra sentar numa mesa, na praça de 

alimentação de um shopping e tomar uma cerveja comigo, eu 

pagando. 

 - Só a cerveja? 

 - Sim! Eu sou pesquisadora e queria te fazer umas perguntas 

durante a cerveja. 

 - Você me paga 250,00 e o táxi. 

 A conversa não ficava muito distante desse discurso. O máximo que consegui 

que ele dissesse foi que não saia com homens, era hetero e mesmo se fosse num 

ménage, ele só teria contato com a mulher.  

 Fany, que já estava no grupo, mas não estava no Tinder naquele momento, 

começou a conversar. Ela entrou na conversa com muita intimidade com Diogo. E disse 

“quando você a Recife pra gente transar?”. Fany é travesti. Eu tentei entrar na conversa 

dos dois e para conseguir isso, comecei explicando a Fany o comportamento de Diogo.  

 Ela condenou ele e foi ensinar como fazer programa naquele chat em que 

estávamos Daniel, Diogo, ela e eu. Quando eu expliquei meu interesse acadêmico, Fany 

ficou entusiasmada e participou da pesquisa. Não obstante às respostas dela, 

conversamos outros assuntos aleatórios e dentre as coisas que ela me disse, revelou que 

Diogo não é hetero e sai com homens, mas não se assume. 
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2.19 Por que me convidou? 

 

Novembro, 2016. 

 Estou em João Pessoa e deu match com Raul. Raul participou da entrevista e da 

observação participante de modo que desde o primeiro contato ele sabia que se tratava 

de uma pesquisa acadêmica. Raul fez parte da seleção de perfis do pré-teste que 

demonstrava interesse em participar quando nem mesmo eu havia definido os métodos. 

Entrevistei Raul em maio de 2016 e mantivemos contato via whatsapp posteriormente.  

 A partir de Raul, percebi que realizar entrevistas por whatsapp, utilizando os 

recursos de áudio, fazia com que as respostas fossem mais ricas de detalhes. Os 

respondentes tinham liberdade e se sentiam à vontade para buscar sinônimos ao que 

diziam e isso enriquecia o discurso. No entanto, o primeiro motivo de ir para o 

WhatsApp com Raul, foi que eu já estava afetada por tendinite, dadas limitações do chat 

do Tinder, especialmente por funcionar apenas no smartphone. 

 Em novembro de 2016, eu tomei a iniciativa de convidar Raul para um almoço e 

assim fizemos numa segunda-feira, no intervalo do trabalho dele. Almoçamos e depois 

caminhamos um pouco pelas ruas do centro de João Pessoa. Era como estar ao lado de 

qualquer amigo. Depois Raul mudou um pouco comigo em seu contato pelo WhatsApp. 

Ficou mais carinhoso e não entendia porque eu tinha convidado ele para conversar. Mas 

eu fiz de forma natural e sem nenhuma intenção além da conversa. Gosto de conhecer 

pessoas.  

 

2.19 Obrigado por avisar 

 

Novembro, 2016 

 Estou em São Paulo e deu match com Miguel. Miguel é doutorando em física 

nuclear. Marcamos de nos encontrar numa livraria em São Paulo e quando ele chegou 

eu já estava. Já eram quase 16h e eu não havia almoçado, precisava comer alguma coisa 

e fomos a um bar, pedi um sanduíche e tomamos cerveja enquanto conversávamos.  

 Miguel insistia para me beijar e realmente eu não estava querendo isso. Estava 

me vendo com poucas alternativas de sair daquela situação então peguei o celular e pedi 

a um colega do curso por WhatsApp que me enviasse um áudio falando sobre uma 
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reunião que haveria no hostel e que eu deveria estar lá. Disse que depois explicava, mas 

a conversa começou eu pedindo “me salva!”.  

 Para minha felicidade meu amigo entendeu o que eu queria e fez exatamente 

isso. Eu coloquei o áudio em volume normal para que Miguel ouvisse e assim consegui 

que ele aceitasse que eu precisava ir. Miguel era uma boa pessoa, mas eu não estava 

disposta a continuar a conversa depois que percebi as intenções dele de ficar comigo. 

 Ele ficou triste e ainda me pediu que avisasse a ele, porque se a “reunião” 

acabasse antes das 21:30 ele ainda iria me ver. Eu não avisei e já passava da meia-noite, 

quando Miguel me manda uma mensagem dizendo “obrigado por avisar”. Sem nenhum 

remorso, ignorei. 

 

2.20 Você quer sair com elas ou comigo? 

 

Novembro, 2016 

 Estou em São Paulo e deu match com Alfredo. Alfredo tinha traços orientais e 

era engenheiro de computação. Marcamos de nos encontrar na Rua Augusta, numa 

hamburgueria. Eu estava com algumas amigas e por equívoco nosso, acabamos nos 

confundindo quanto ao endereço e ficamos meio perdidas. Alfredo estava impaciente 

porque de forma meio impositiva dizia: deixe elas e desça para me encontrar. Eu 

expliquei que não ia deixá-las sozinhas e ele perguntou: mas você quer sair com elas ou 

comigo? Com toda paciência que me é peculiar, expliquei que seria com ele, mas que 

estávamos juntas e iríamos permanecer até definir um local. 

 Entramos em uma lanchonete e eu avisei a Alfredo o endereço. Ele chegou e me 

mandou uma mensagem dizendo que estava lá fora. Saí propositalmente sem meus 

pertences. O cumprimentei e disse: vamos buscar minha bolsa e falar com minhas 

amigas. Alfredo não quis, disse que sentia envergonhado. Disse que eu poderia ir e ele 

me esperaria.  

 Fiquei muito pouco à vontade com essa atitude de Alfredo. Evitar contato com 

meus amigos para mim é sinal de desconfiança. Quando busquei minha bolsa e saí, 

Alfredo simplesmente tinha ido embora. Apesar de surpresa com a fuga de Alfredo, eu 

senti certo alívio, uma vez que já estava evitando conhecer pessoas pessoalmente e o 

fato dele evitar conhecer pessoas do meu convívio me casou desconfiança. 

 Alfredo também me bloqueou no WhatsApp e descombinou o perfil no Tinder. 
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2.21 Educação e simpatia 

 

Novembro, 2016 

 Estou em São Paulo e deu match com Nicolas. Nicolas é engenheiro, neto de 

japoneses e conversamos no Tinder na véspera de meu aniversário. Era também o 

último dia do congresso a que fui em São Paulo e à noite iríamos nos confraternizar. 

Convidei Nicolas e quando ele chegou, eu estava sentada à mesa com meus colegas de 

curso. Nicolas cumprimentou a todos e interagia de forma educada. Conversávamos 

como amigos e eu o inseria nos assuntos paralelos, sempre contextualizando sobre o que 

falávamos.  

 Ao final da noite, Nicolas levou meus amigos e eu ao hostel no qual estávamos 

hospedados. Meus amigos foram dormir e Nicolas e eu ficamos alguns minutos 

conversando. Senti que ele gostaria de ter ficado comigo, especialmente quando 

perguntou se eu queria ir pra outro lugar. Não aceitei, mas isso não foi suficiente para 

ele mudar o comportamento. Despediu-se do mesmo modo educado que se apresentou.  

 Por alguns dias nos falamos por WhatsApp o que foi diminuindo 

gradativamente, até que não restou mais contato. 

 

2.22 Sua vida e seus planos são problemas seus 

 

Novembro, 2016 

 Estou em João Pessoa e deu match com Tomás. Tomás é músico e estudante de 

Filosofia. Não o revelei que estava no Tinder como pesquisadora e dada a afinidade 

entre nós, inclusive amigos em comum, nos encontramos no mesmo dia. Combinamos 

em um shopping da cidade, em um café. 

 Quando Tomás chegou, não quis ficar no café. O abraço que ele me deu me 

incomodou. Ele sugeriu irmos dar uma volta. Estava muito quente aquela tarde e ele 

queria sair comigo no carro dele. Não aceitei. Continuamos caminhando. Tive medo de 

assaltos, porque naquela área eram recorrentes, ele se chateou e disse que se fosse para 

eu não confiar nele, melhor seria ir embora. Antes eu tivesse ido naquele momento. 

Após caminhar em círculos e eu sempre procurando trocar experiências sobre nossas 

vidas e cursos, eu mesma sugeri que fossemos para o carro, porque realmente estava 

muito quente.  
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 Quando entramos no carro dele, estou eu falando e ele me interrompe dizendo 

que eu falo demais e que desculpasse a sinceridade, mas ele pouco sem importava com 

minha vida e meus planos. Ele percebia que eu era uma mulher inteligente e com muitas 

qualidades, mas o que o fez querer estar comigo ali foi ter se atraído por mim. Segundo 

ele, eu era uma mulher extremamente atraente e ele desejava sexo comigo. Tudo o que 

se passava comigo era problema meu. Se eu estivesse disposta, podia dizer que a gente 

sairia dali, se não, descesse do carro e ele não ficaria chateado de forma nenhuma. 

 Fiquei alguns segundos emudecida e talvez boquiaberta diante de tanta 

sinceridade, para não dizer grosseria. Calmamente e com um sorriso tímido disse: 

desculpa, mas não vai rolar, não funciono assim. E ele com um sorriso largo disse: sem 

problemas. Eu pedi que ele me deixasse mais próximo do meu carro e na última 

tentativa de ser simpática eu disse: espero que isso não nos impeça de nos encontrar 

novamente. Ele prontamente respondeu: podemos sim nos encontrar, mas quando vier, 

venha sem calcinha. E começou a detalhar tudo o que gostaria de fazer comigo. 

 Desci do carro sem sequer cumprimentar ele ou esboçar qualquer gesto que 

gerasse o mínimo contato físico. Foi a pior experiência que tive no tinder. 

3. Notas dignas de observações 

  

3.1 Sabrina e o elo despedaçado 

 

Maio, 2016 

 Estou em João Pessoa e deu match com Sabrina. Expliquei o interesse do 

contato para pesquisa e Sabrina aceitou colaborar. Sabrina é de Manaus e estava em 

João Pessoa a passeio. Muito receosa, começou a entrevista explicando que só utilizava 

o tinder quando viajava. Em conjunto com suas revelações sobre a maneira negativa que 

via o aplicativo, inclusive dizendo que se incomodaria muito se alguém do convívio 

social soubesse que ela era usuária, pode-se dizer que Sabrina sentia vergonha de estar 

ali. 

 Por que Sabrina estaria então utilizando o aplicativo? Para encontro casual 

segundo ela mesma explicou. Disse inclusive que chegou a encontrar um rapaz em 

Manaus e que saiu com ele, o que demonstra uma contradição uma vez que ela começou 

dizendo que não utilizava o aplicativo na cidade dela. Como sempre me posicionei mais 
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como observadora que condutora dos discursos, não fiz nenhuma observação acerca 

desse lapso cometido e prosseguimos em nossa conversa/entrevista.  

 Perguntei se Sabrina estaria interessada em um encontro homoafetivo, uma vez 

que tinha curtido meu perfil e parecia ter uma visão clara da utilização do tinder. Ela 

disse que nunca tinha ficado com mulheres e que não me curtiu nessa intenção e sim 

porque tinha achado interessante meu perfil. 

 Dado o andamento da entrevista, Sabrina emudeceu por algum tempo. Procurei 

deixá-la à vontade, até porque não tivemos nenhum contato além do chat do app. Após 

alguns minutos, fui cobrar atenção dela sobre a última pergunta que fiz e o aplicativo 

atualizou revelando que Sabrina havia “descombinado” o perfil. 

 Foi uma grande decepção. Pela primeira vez eu tinha sentido o mal estar de 

impotência diante do aplicativo. Quando alguém desfaz um match, é irrecuperável. A 

sensação é de um elo despedaçado, mesmo quando o único interesse no contato é uma 

pesquisa acadêmica. E foi somente depois do elo despedaçado por Sabrina que comecei 

a fazer capturas de tela das conversas partidas e entrevistas inacabadas. 

 

3.2 Aproveitar ou não? 

 

Agosto, 2015 

 

 

3.3 O que você quer mesmo? 

 

Agosto, 2015 
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3.4 Propaganda é alma do negócio 

 

Agosto, 2015 
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4. Descrições sinceras 
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