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Resumo 
O presente estudo se debruça na busca por motivações e explicações sobre o 

comportamento dos usuários brasileiros em relação às redes sociais no que se 

refere a questões de consumo, relacionamento e saúde mental, com 

destaque para o fator da ansiedade. 

São referências para a análise os trabalhos de Jorge Forbes, Jean-Michel 

Foucault e Henry Jenkins, situando a presente pesquisa na intersecção entre 

tecnologia, comunicação e psicanálise.  

Dentro dessa visão, a decisão dos autores diante da ampla gama de opções 

disponíveis foi analisar três elementos principais: o consumo de informação; a 

confiança nos diferentes agentes sociais presentes no contemporâneo digital; 

e o comportamento, tanto individual quanto grupal, olhando para a 

sociedade conectada brasileira como um todo. 

O resultado é uma análise que reforça conceitos já definidos sobre redes 

sociais digitais, mas que também aponta dissonâncias, numa demonstração 

da complexidade e confusão em que estão imersas as pessoas na condição 

atual do mundo conectado. 
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Introdução 
Este estudo nasceu de um interesse comum do Núcleo de Inovação em Mídia 

Digital e da empresa de tecnologia MindMiners em entender como se dá 

atualmente a relação das pessoas com as redes sociais, em particular aqueles 

que já são usuários assíduos dos meios digitais. 

A confiança das pessoas, sua relação com as plataformas sociais, a influência 

e os excessos de conexão foram alguns dos tópicos trabalhados na pesquisa. 

A cultura digital não trata exclusivamente das transformações tecnológicas, 

mas, de transformações culturais. Assim, este estudo parte da hipótese de que 

na cultura digital o indivíduo tem um comportamento próprio de consumo de 

informação e entretenimento, além de uma maneira própria de se relacionar 

em seu círculo de relacionamentos pessoais. 

A convergência entre diferentes eventos, como o estabelecimento das redes 

sociais, e o esfacelamento de referências sociais está transformando o 

indivíduo a ponto de colocá-lo num lugar desconhecido.  

Compreender esse novo lugar, sob o aspecto comunicacional e 

comportamental, é o ponto de reflexão no qual este estudo está inserido. 
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Metodologia 
Por conta do interesse dos autores em observar uma tendência de 

comportamento que será cada vez mais vigente conforme a popularização do 

acesso à internet, combinada com o uso dos smartphones e das redes sociais 

no cotidiano da população, optou-se, para esta pesquisa, por uma amostra 

formada exclusivamente por usuários de smartphones.  

Por outro lado, para garantir a representatividade do brasileiro, a amostra foi 

selecionada aleatoriamente para representar o perfil da população no que 

tange à divisão por estados, classe social e gênero.  

O estudo foi dividido basicamente em 3 pesquisas: 

1 - Consumo de informação: identificar de que maneira o usuário consome 

diferentes mídias e produtos da comunicação. 

2 - Confiança: compreender como as redes sociais interferem no processo de 

influência e confiança que o usuário estabelece com diferentes personagens 

sociais, especialmente, os influenciadores digitais. 

3 - Comportamento: entender como plataformas de redes sociais estão 

interferindo no comportamento da sociedade e, inclusive, afetando sua saúde 

mental. 

A empresa MindMiners realizou a pesquisa com diferentes amostras, todas 

oriundas do seu painel de respondentes proprietário, o MeSeens. Devido à 

grande quantidade de questionamentos, considerou-se um total de 2550 

respondentes. As amostras foram: 1000 respondentes para a pesquisa 1, 1000 

para a pesquisa 2 e 550 para a pesquisa 3. 

Os questionários foram respondidos entre junho e agosto de 2019. Como 

fragilidade da análise, não é possível afirmar se algum respondente participou 

de mais de uma pesquisa, por outro lado, pode-se dizer que as três mantêm 

uniformidade na composição de suas amostras, considerando proporção de 

sexo, idade, classe social e região. 
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Desenvolvimento/Análise 
Como foi citado anteriormente, o advento do meio digital deu início a uma 

nova cultura na sociedade. Atualmente, o modo como as pessoas se mantêm 

atualizadas é a partir das redes sociais. Em segundo lugar aparece a televisão, 

que tradicionalmente era tida como a fonte primária de acesso à informação 

no Brasil.  

A pesquisa “Global Digital Report”1, realizada pela agência We Are Social em 

parceria com a plataforma de monitoramento Socialbakers, indica que 95% da 

população adulta no Brasil possui – e utiliza – aparelhos de televisão. Enquanto 

67% desse contingente declara ter e usar smartphones. 

Para este estudo, ouviu-se apenas possuidores de smartphone. É possível inferir 

que nesse grupo a televisão também esteja muito presente, reforçando a 

mudança de comportamento do meio televisivo para as redes sociais como 

fontes primárias de informação, como é possível observar no gráfico a seguir. 

  

 

 

 

1 Disponível em: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019. Acesso em 

18/09/2019. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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GRÁFICO 1: Acompanhamento de notícias 

Quais desses canais você utiliza para se atualizar e acompanhar notícias? Selecione 

todos os que utilizar. 

BASE: 1000/ RESPOSTA MÚLTIPLA 

 

Não se trata, portanto, apenas de uma mudança tecnológica que permitiu a 

substituição de suportes físicos pelos digitais. É também uma mudança de 

comportamento de consumo de informação, já que 80% das pessoas 

declaram usar as redes sociais para se atualizar em relação às notícias.  

Há aqui uma forte evidência da importância que as plataformas sociais 

ganharam no cotidiano dos brasileiros. E, por outro lado, é preciso olhar para o 

que foi denominado propagabilidade2, ou seja, o potencial que todo produto 

de comunicação tem para estimular sua repercussão. 

Em relação às plataformas sociais, a pesquisa deixou claro que no Brasil a mais 

usada é o WhatsApp, seguido por Facebook e Youtube, que são utilizados por 

86% dos respondentes. Em terceiro lugar, aparece o Instagram com 78%. 

 

 

 

2 JENKINS, Henry; GREEN, Joshua e FORD, Sam. Cultura da Conexão. São Paulo: 

Aleph, 2014. 
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GRÁFICO 2: Redes 

Quais dessas redes você utiliza? 

BASE: 1000/ RESPOSTA MÚLTIPLA 

 

  

Nesse cenário, em que as redes sociais aparecem como a principal fonte de 

consumo de notícias, faz-se necessário olhar como esse tipo de conteúdo é 

difundido pelos usuários nas plataformas.  

Considerando os respondentes que utilizam o WhatsApp, 56% usam a 

plataforma principalmente para falar com amigos, mas 4% compartilham 

notícias. Já daqueles que indicaram utilizar o Facebook, 39% acessam 

prioritariamente para compartilhar notícias. Já no caso do Twitter, que é 

utilizado por apenas 33% do total de respondentes, seu uso é para 

compartilhar, ler ou receber notícias, representando 42% do total de usuários 

da plataforma.  

Entretanto, é interessante notar que o compartilhamento e a busca por 

informações seguem caminhos diferentes no comportamento dos usuários 

brasileiros, visto que, quando perguntados qual canal utilizam para se atualizar, 

80% responderam Redes Sociais. Considerando esse universo, 82% indicam que 

o fazem no Facebook. 
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GRÁFICO 3: Acompanhamento de notícias 

Quais dessas redes sociais você utiliza para acompanhar notícias? 

BASE: 795/ RESPOSTA MÚLTIPLA (RESPOSTA ABERTA PERMITIDA) 

 

É nesse contexto que surgem problemas como a desinformação e o excesso 

de notícias falsas ou manipuladas. Por isso, é curioso notar que, mesmo sendo 

procurada por tantas pessoas, as redes sociais aparecem como um dos meios 

menos confiáveis.  

 

GRÁFICO 4: Confiança no conteúdo 

Quanto à confiança do que é publicado, como você classificaria, de maneira geral, o 

conteúdo transmitido em cada um desses canais? 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

Televisão aberta 

 

BASE: 685 
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Televisão fechada 

 

BASE: 365 

Rádio 

 

BASE: 361 

Podcasts 

 

BASE: 125 

Redes sociais 

 

BASE: 795 
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Enquanto as televisões aberta e fechada ainda são consideradas confiáveis ou 

muito confiáveis por mais de 64% dos usuários, as redes sociais são vistas por 

52% dos respondentes como pouco ou nada confiáveis. Esses dados, 

desmistificam a ideia, muito propagada na segunda década do século XXI, de 

que as mídias tradicionais “morreram”. Nos gráficos abaixo, é possível ver a 

frequência de consumo de cada mídia para acompanhar notícias. 

 

GRÁFICO 5: Frequência 

Com qual frequência você acompanha notícias em cada um desses canais? 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

Televisão aberta 

 

BASE: 685 

Televisão fechada 

 

BASE: 365 

Rádio 

 

BASE: 361 
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Jornais impressos 

 

BASE: 174 

Jornais digitais 

 

BASE: 482 

Sites de notícia independentes 

 

BASE: 456 

Revistas impressas 

 

BASE: 125 
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Revistas digitais 

 

BASE: 275 

Podcasts 

 

BASE: 125 

Redes sociais 

 

BASE: 795 

 

 

Atores sociais 

Quando a pergunta trata da confiança em relação a notícias e informações 

provenientes de diferentes atores sociais, é curioso notar que, mais uma vez, 

aqueles que são diretamente relacionados às redes sociais, os chamados 

influenciadores digitais (ou creators), tiveram apenas 17% de respondentes que 

os creditaram como confiáveis ou muito confiáveis.  
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GRÁFICO 6: Confiança em notícias compartilhadas 

Em relação às notícias/informações publicadas em redes sociais, como você 

classifica a sua confiança quando elas são compartilhadas pelas seguintes pessoas: 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

CEO/Diretor de uma empresa 

 

BASE: 795 

Jornalista/Veículo de comunicação 

 

BASE: 795 

Amigo/Familiar 

 

BASE: 795 
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Especialista técnico no assunto 

 

BASE: 795 

ONGs 

 

BASE: 795 

Autoridade do governo 

 

BASE: 795 

Influenciador digital 

 

BASE: 795 
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Professor 

 

BASE: 795 

Figura pública (artistas e celebridades) 

 

BASE: 795 

 

O resultado parece ter relação direta com o contexto atual da desinformação 

promovida pelas notícias falsas, popularmente conhecidas como “fake news”.  

Vale ressaltar que o resultado é completamente oposto quando se avalia a 

relação de confiança com empresas. Outra pesquisa bastante reconhecida, a 

Trust Barometer3, realizada pela agência Edelman, em sua edição de 2019 (e 

também na anterior), apontou que entre os diferentes atores sociais, aqueles 

que mais geram confiança na formação de opinião sobre determinada 

empresa são pessoas iguais aos respondentes, ou seja, seus próprios pares. Eles 

são considerados mais confiáveis do que especialistas na área ou o próprio 

CEO de uma empresa. 

 

 

 

3 Edelman Trust Barometer 2019. Link: 

https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-

04/2019_Edelman_Trust_Barometer_Brasil_Report.pdf 
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Esfacelamento das referências 

Se entendermos o contexto social sob o ponto de vista da teoria da 

“modernidade líquida” do sociólogo Zygmunt Bauman4, e também da teoria 

do “homem desbussolado” do psicanalista Jorge Forbes5, é possível observar o 

seguinte: valores que antes eram duros e rígidos (família, religião, governo, etc.) 

agora estão diluídos e pulverizados. Assim, não há mais referências 

verticalmente superiores que orientam o indivíduo de maneira tão incisiva e 

rígida. Nesse cenário, ele é o único responsável pelas tomadas de decisão 

cotidianas. 

O jovem, por exemplo, não se sente mais obrigado a seguir orientações dos 

pais ou de qualquer entidade acima dele para decidir qual carreira profissional 

seguir. A opinião da família ainda tem valor, mas não é mandatória. 

O indivíduo se vê sozinho, sem orientação e com total responsabilidade sobre 

seus passos. Essa condição, naturalmente, gera grande angústia. 

Nasce, assim, uma forma de organização social horizontal, em que decisões 

são tomadas a partir da validação de seus semelhantes. 

A saída para a angústia é dividir suas decisões cotidianas com seus pares, 

indivíduos que não são necessariamente uma referência superior, mas são 

iguais e, assim, podem opinar e validar as decisões daquele indivíduo. 

 

 

 

4 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
5 FORBES, Jorge. Inconsciente e Responsabilidade - Psicanálise do Século XXI. São 

Paulo: editora Manole, 2012. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 16  
Desenvolvimento/Análise  

   

 

É nesse contexto, em que os amigos e outras pessoas comuns ganham 

protagonismo, que emergem-se novos atores como os influenciadores digitais e 

microinfluenciadores. 

Os laços sociais sobressaem, mas não completamente, pois 20% dos 

entrevistados que acompanham notícias em redes sociais dizem confiar (16% 

confiam totalmente) no que amigos e familiares compartilham nas redes, 

enquanto 28% desconfiam . 

A partir desses números, é possível entender a situação de angústia relatada e 

quanto o contexto das notícias falsas afetou a percepção e o relacionamento 

entre as pessoas nas redes sociais. O que o resultado mostra é que, em se 

tratando de informação noticiosa, não há mais a quem recorrer como 

referência, restando a credibilidade aos órgãos de imprensa tradicionais. 
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GRÁFICO 7: Compartilhamento de notícias 

Em relação ao compartilhamento de notícias em redes sociais, quanto você concorda 

com cada uma das afirmações? 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

 

Confio no que meus amigos/familiares compartilham nas redes sociais. 

 

BASE: 802 

 

É interessante notar a percepção em relação a quais redes são mais propensas 

a apresentar notícias falsas. Quando perguntados sobre cada uma, a maioria 

(45%) entende que o WhatsApp é onde mais se compartilha mentiras. Esse era 

um resultado, de certa maneira, esperado, dados os inúmeros comentários e 

matérias jornalísticas realizadas sobre o assunto, desde as eleições presidenciais 

de 2018. 

Mas, nesse contexto, chama atenção que a rede preferida por políticos, o 

Twitter, tenha uma avaliação positiva em termos de confiabilidade, com 

apenas 7% dos entrevistados considerando-a com mais notícias falsas 

compartilhadas. 

 

GRÁFICO 8: Redes e notícias falsas compartilhadas 

Em quais canais você acredita que são compartilhadas mais notícias falsas? Sendo 1 

a rede social onde mais são compartilhadas notícias falsas e 6 onde são menos 

compartilhadas. 

RANQUEAMENTO 
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WhatsApp 

 

BASE: 1000 

Facebook 

 

BASE: 1000 

Instagram 

 

BASE: 1000 
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YouTube 

 

BASE: 1000 

Twitter 

 

BASE: 1000 

Linkedin 

 

BASE: 1000 
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Influenciadores digitais artificiais 

Como já citado neste estudo, creators e influenciadores digitais são peças-

chave da cultura da propagabilidade, que dá mais valor e confiança para 

uma pessoa comum do que para o discurso de uma entidade sem vida como 

uma marca. Entretanto, quando se trata de notícias, sua credibilidade é 

pequena, possivelmente por conta da crise de desinformação que vivemos. 

Nos demais aspectos, sua proximidade com as pessoas é algo valioso. Isso vale, 

inclusive, quando se trata de influenciadores digitais artificiais, ou seja, aqueles 

que são construídos a partir de personagens fictícios e imagens tridimensionais 

como Miquela, Dadeko, Noonoouri, a brasileira Vic Kalli ou a Lu, do Magazine 

Luiza. A maioria das pessoas (57%) que acompanha influenciadores digitais 

artificiais vê espontaneidade naquilo que é publicado por eles e afirma já ter 

comprado algum produto baseado na opinião de um influenciador digital 

artificial.  

 

GRÁFICO 9: Conteúdo dos influenciadores digitais artificiais 

Você considera o que é produzido por esse tipo de influenciador digital como algo: 

BASE: 158/ RESPOSTA ÚNICA 

 

GRÁFICO 10: Compras indicadas por influenciadores digitais artificiais 

Você já comprou algum produto ou serviço baseado na opinião desse tipo de 

influenciador digital? 

BASE: 158/ RESPOSTA ÚNICA 
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O valor dos creators e influenciadores digitais 

 

GRÁFICO 11: Busca por opinião de influenciadores digitais 

Você costuma buscar pela opinião de influenciadores digitais antes de comprar um 

produto/serviço? 

BASE: 554/ RESPOSTA ÚNICA 

 

 

Ainda que muitos usuários admitam que já compraram algo baseado na 

opinião de influenciador digital, é possível perceber certa dissonância, já que o 

nível de confiança depositado na opinião desses indivíduos não é maior do 

que em outros atores sociais e menor do que alguns deles. 

Quando um produto ou serviço é indicado por um influenciador digital, essa 

opinião é considerada “pouco confiável” por 25% das pessoas e confiável por 

20%, em quanto 40% se dizem indiferentes. 

Em termos de comparação, a opinião de um professor é considerada confiável 

por 49% dos entrevistados que utilizam redes sociais para acompanhar notícias. 

Jornalistas e veículos de imprensa possuem confiança de 37%. 

Com esses números, é possível entender que o impulso de consumo é 

estimulado pelos influenciadores digitais, levando mesmo à compra. Mas 

quando confrontados com o questionamento sobre a confiabilidade dos 

conteúdos gerados, provavelmente por saberem que em muitos casos os 

creators estão fazendo parte de campanhas publicitárias, os usuários se 

mostram reticentes.  

As pessoas compram pela emoção, mas justificam pela razão. 
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GRÁFICO 12: Confiança na indicação 

Quando você vai buscar recomendações sobre produtos e serviços, como classifica 

a sua confiança quando são indicados pelas seguintes pessoas: 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

 

CEO/Diretor de uma empresa 

 

BASE: 774 

Jornalista/Veículo de imprensa 

 

BASE: 774 

Amigo/Familiar 

 

BASE: 774 
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Especialista técnico no assunto 

 

BASE: 774 

 

Autoridade do governo 

 

BASE: 774 

Professor 

 

BASE: 774 
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Influenciador digital 

 

BASE: 774 

Influenciador artificial 

 

BASE: 774 

Empresas do segmento 

 

BASE: 774 

 

Outra informação relevante é que, apesar do grande número de creators e 

influenciadores digitais em atividade, há possibilidade para mais 

desdobramentos. 29% dos respondentes que acompanham influenciadores 

digitais indicaram que seguem os artificias também, como Miquela, Dadeko, 

Noonoouri, a brasileira Vic Kalli ou a Lu do Magazine Luiza. O dado dá indícios 
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de que há espaço para esse mercado de personagens criados em 

computação gráfica, que constroem narrativas em perfis de redes sociais.  

Entretanto, as marcas precisam pensar em novas estratégias narrativas que 

visem o aumento da credibilidade dessas personagens, já que o índice de 

confiabilidade delas ainda é muito baixo: 29% consideram-nas pouco 

confiáveis e 14% nada confiáveis. 
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Conclusão 
 

Prioridades da tela do celular 

As plataformas sociais dominam a comunicação cotidiana. Nesta pesquisa, foi 

solicitado aos respondentes que enviassem a imagem da tela de seu celular e, 

com base na avaliação desse material, ficou evidente o destaque que as 

redes sociais possuem, especialmente o WhatsApp.  

Outra observação bastante relevante é que muitas pessoas já tiraram da 

primeira tela o ícone do telefone para realização de ligação de voz, 

comprovando o pouco uso que se tem feito desse canal de comunicação. 

 

Ansiedade 

O mundo sem referências sólidas e sem possibilidade de vislumbrar um futuro 

em longo prazo gera grande ansiedade e angústia. 

O indivíduo encontra-se sozinho, articulando monólogos nas redes, como diz 

Jorge Forbes6, em busca de um sentido e da validação do seu discurso. É essa 

validação que legitima sua exposição nas redes.  

Isso é corroborado pelo resultado que indica a verificação de notificações 

como o principal motivo (78%) para acessar as redes sociais. É a busca por ver 

e ser visto, na tentativa de encontrar sentido em uma existência marcada pelo 

vazio. 

Isso conduz as pessoas a tentarem se afirmar por meio da interação com o 

outro. 64% dos respondentes dizem concordar parcialmente ou totalmente 

 

 

 

6 FORBES, Jorge. Inconsciente e Responsabilidade - Psicanálise do Século XXI. São 

Paulo: editora Manole, 2012. 
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com a afirmação de que logo após publicar algo nas redes, checam ao 

menos uma vez a quantidade de visualizações ou curtidas - e quem as fez. 

Nesse sentido, a arquitetura das plataformas corrobora o processo de 

ansiedade. Sua interface estimula o vício e alimenta a carência. 43% dos 

entrevistados disseram concordar totalmente ou parcialmente com a 

afirmação de parar o que estão fazendo assim que recebem uma notificação 

do WhatsApp, Facebook ou Instagram. 

E a sensação negativa causada pelo uso das redes é significativa, pois 22% 

dizem já ter se sentido pressionados a dar sua opinião sobre um assunto que 

todos estão postando, e 30% a conhecer um meme que está sendo usado nas 

redes sociais. 

Assim, mesmo quando estão conversando com alguém, não conseguem se 

desconectar: 

 

GRÁFICO 13: Verificação de notificações 

Seus amigos(as) costumam verificar notificações de redes sociais enquanto vocês 

estão conversando? 

BASE: 993/ RESPOSTA ÚNICA 

 

 

A questão apontada por Forbes é reforçada em comportamentos como dar 

prevalência às redes em relação a outras atividades. 29% dizem concordar 

parcialmente com a afirmação de que param o que estiverem fazendo em 

função da chegada de uma notificação. 14% concordam totalmente. 

Além disso, 50% concordam parcialmente ou totalmente com a ideia de 

estarem usando redes sociais por mais tempo do que consideram saudável ou 

adequado. 
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Deslumbramento, excesso e espetacularização do cotidiano 

Vivemos uma espécie de deslumbramento pelas redes sociais. Conectados em 

excesso. Expondo demais. Uma espetacularização do cotidiano.  

41% dos respondentes concordam parcialmente ou totalmente com a ideia de 

que curtidas, comentários e visualizações de suas publicações são importantes 

para eles.  

Essa relação de dependência estimula a espetacularização do banal e gera 

uma impressão de proximidade. 

48% concordam parcialmente ou totalmente com a afirmação de se sentirem 

próximos das pessoas que seguem nas redes, mesmo não as conhecendo 

pessoalmente. 

Dados oriundos da pesquisa realizada com outra amostra evidenciam 

claramente o deslumbramento pelas telas digitais, conforme abaixo: 

 

GRÁFICO 14: Deslumbramento das telas 

Passo mais tempo do que deveria no celular 

 

BASE: 550 

Tenho o hábito de ficar vendo o celular na cama antes de dormir 
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BASE: 550 

O celular é a primeira coisa que vejo quando acordo 

 

 

 

Panóptico Social 

Estamos em uma sociedade de controle, assim como já apontou o filósofo 

Paul-Michel Foucault em seu famoso “Vigiar e Punir”7, mas agora essa vigilância 

não é feita mais apenas por entidades que possuem algum poder sobre as 

pessoas.  

A arquitetura das plataformas sociais estimula esse comportamento em seus 

usuários com relação aos próprios pares. A dinâmica dos “views & likes” 

incentiva a constante observação do que é publicado.  

16% dos entrevistados concordam totalmente e 24% parcialmente com a 

afirmação “Sinto-me constantemente vigiado através das redes sociais”.  

Esses números confirmam o nascimento de um comportamento de panóptico 

social, no qual se encontra a existência de um sistema de controle e vigilância 

imposto pelos próprios usuários e não mais necessariamente por uma entidade 

que esteja acima deles. 

Esse princípio de controle pode ser identificado na pesquisa quando se vê que 

27% dos respondentes já disseram para alguém que se incomodaram com 

determinada publicação feita. Em outra questão, 37% disseram concordar 

 

 

 

7 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis, Vozes, 2014. 
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parcialmente ou plenamente com a seguinte afirmação: “Já tive discussão 

com amigos ou alguém da família por causa de algum post em redes sociais 

de que não gostei”. 

O panóptico social é mais um elemento gerador de angústia, somado à 

pressão gerada pela falta de referências, que leva a um comportamento de 

fuga, demonstrado pelo fato de que 26% dos entrevistados afirmaram ter mais 

de um perfil na mesma rede social. E quando questionados sobre o motivo 

para isso, em pergunta aberta, foi possível notar uma prevalência da palavra 

“trabalho” nas frases. Ou seja, existe a crença de que é necessário, nas redes 

sociais, separar a vida pessoal da vida profissional. Medo do julgamento (e 

consequente punição) causado pela vigilância constante. 

 

Princípios de uma reclusão social 

Por tudo isso, não é de se espantar que 31% dos entrevistados se dizem “muito 

ansiosos”. Quando perguntados sobre a sociedade atual, 56% a consideram 

“muito ansiosa”.  

É o que explica também o indício de um comportamento mais recluso e imerso 

em entretenimentos que envolvem menor socialização, conforme abaixo:   

 

GRÁFICO 15: Reclusão e isolamento 

Conte-nos um pouco sobre você. Você prefere: 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

 

Comer num restaurante (1) ou pedir delivery (2)? 

 

BASE: 550 
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Num sábado à noite, ficar em casa descansando/vendo Netflix (1) ou ir pra um 

bar/balada (2)? 

 

BASE: 550 

Praticar uma atividade ao ar livre (1) ou jogar um game (2)? 

 

BASE: 550 

Fazer compra em loja física (1) ou online (2)? 

 

BASE: 550 

 

Publicidade, consumo e ansiedade 

O processo é complexo por envolver inúmeros fatores, mas há, claramente, 

uma ligação entre o excesso de conexão, de uso de redes sociais digitais e de 

consumo com a sensação de ansiedade. 37% dos entrevistados concordaram 

totalmente com a frase: “Conheço ao menos uma pessoa que sofre de 

consumo compulsivo”. 

 



Pág. 32  
Conclusão  

   

 

GRÁFICO 16: Publicidade, consumo e ansiedade 

Vamos falar sobre publicidade e consumo. Qual o seu nível de concordância com as 

seguintes frases? 

MATRIZ DE RESPOSTA ÚNICA 

 

É comum eu ficar ansioso após ver uma propaganda de algum produto novo ou que 

me chama a atenção 

BASE: 550 

Quando compro algo, minha ansiedade diminui momentaneamente 

 

BASE: 550 

Conheço ao menos uma pessoa que sofre de consumo compulsivo 

 

BASE: 550 
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As marcas tentam impor padrões sociais (como padrões de beleza), que acabam 

gerando ansiedade nas pessoas 

 

BASE: 550 

 

Já comprei algum produto mesmo sem ter necessidade 

 

BASE: 550 

As plataformas de redes sociais digitais estão reagindo a esse cenário, numa 

tentativa de se defender de futuras (e atuais) reclamações sobre o seu papel 

no adoecimento psíquico da sociedade, que passa pelo compartilhamento de 

notícias falsas e aumento significativo da sensação de ansiedade.  

Deixar de visualizar a quantidade de likes, dar mais destaque a postagens de 

indivíduos em detrimento de marcas e diminuir o alcance de publicações 

consideradas tóxicas estão entre as ações realizadas pela direção das 

plataformas para dirimir a negatividade nelas e por elas gerada.  

Ainda assim, conforme fica comprovado nesta pesquisa, não se trata apenas 

de como as redes sociais digitais funcionam, mas também – e principalmente - 

do modo como as pessoas as usam e reagem aos demais usuários, numa 

relação dialética em que cura e doença comungam, num ciclo contínuo de 

busca por afirmação e sentido.  
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Isso não significa absolver as plataformas, apenas equilibrar as 

responsabilidades, uma vez que, ao não existirem mais referências institucionais, 

como a figura difusa do “grande pai”, todos, inclusive os próprios indivíduos, 

são igualmente responsáveis pelas situações, sejam elas quais forem. 

 

 

 

 


