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Resumo:
Seja por escolha ou por circunstância, as taxas de natalidade têm diminuído significativamente ao longo
dos últimos anos (IBGE, 2016). Dentro desse cenário, o ambiente das redes sociais serviu como agente
catalisador do Movimento Childfree, formado por indivíduos que não desejam ter filhos. Esse artigo
tem por objetivo analisar as postagens e interações das principais comunidades Childfree para
estabelecer as identidades dos seus participantes. Para isso, realizou-se uma netnografia da comunicação
sob a perspectiva interpretativista. As interações publicadas nas comunidades foram coletadas como
corpus da pesquisa e escrutinadas por meio de análise de discurso funcional. Os resultados foram
organizados em cinco grupos identitários. As implicações gerenciais podem auxiliar na elaboração de
serviços específicos aos Childfree como estabelecimentos comerciais com áreas livres de criança para
atender o público adepto a ideologia “adults only”, produtos específicos como Bookings fotográficos
para as “mães de pet” ou propagandas com visões mais realistas da maternidade.
Palavras chave : Estilo de Vida; Childfree; Comunidades Virtuais; Cultura.

Online Consumer Identity Formation: a Childfree Community
Netnography

Abstract
Whether by choice or by circumstance, birth rates have declined significantly over the past few years.
According to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE, 2016). Within this
scenario, the social networking environment served as a catalyst for the ChildFree Movement, made up
of individuals who did not wish to have children. With this in mind, the objective of this study was to
analyze the postings of the main ChildFree communities the discourses used in consumer interactions,
in order to establish the identities of their participants. For this, a netnography of the communication
was realized from the interpretative perspective. The interactions published in the communities were
collected as corpus of the research and scrutinized through functional discourse analysis. The results
were organized into five broader identity groups, termed "Pet Moms", "Repentant Moms", "Tanners",
"Environmentalists" and "Adequate Adults Only." The managerial implications can assist in the

development of ChildFree-specific services as commercial establishments with child-free areas to serve
the public adept at the "adults only" ideology, specific products such as Photo Bookings for pet mothers
or advertisements with more realistic views Of motherhood as in the case of repentant mothers.
Key-words: Lifestyle; Childfree; Virtual Communities; Culture.

1 Introdução
A sociedade contemporânea é formada por inúmeras transformações na família, no
casamento, bem como nos conceitos de maternidade, paternidade e nas relações de gênero,
conceitos historicamente determinados e em constante mutação. Devido a isso, o modelo
tradicional e os novos arranjos familiares convivem hoje lado a lado, revelando diversas formas
de ser família e de ser casal no atual mundo ocidental (RIOS; GOMES, 2009).
Seja por escolha ou por circunstância, as taxas de natalidade têm diminuído
significativamente ao longo dos últimos anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2016) divulgados pelo O Globo (2016), no ano 2000 a taxa de
fecundidade era 2,1 filhos por mulher, apresentando constante declínio, até chegar ao número
de 1,4 filhos por mulher em 2015. Essa mesma pesquisa também revelou que o número de
casais que não têm filhos no Brasil corresponde a 19,9% do total de famílias, sendo que o índice
de casais com filhos apresentou uma queda significativa de 15,9% em dez anos.
Diante disso, o fenômeno da renúncia voluntária a ter filhos, embora difícil de ser
quantificado (PARK, 2005), tem aumentado em diversos países do mundo (ABMA;
MARTINEZ, 2006; HEWLETT, 2002; LEE; GRAMOTNEV, 2006), bem como no Brasil,
sendo um tema que vem ganhando visibilidade na mídia e nos meios de comunicação.
Estudiosos têm empregado uma variedade de “etiquetas” para descrever este grupo de pessoas,
incluindo voluntariamente Childless (por exemplo, GILLESPIE, 2000; HOUSEKNECHT,
1987; JEFFRIES; KONNERT, 2002), Childfreee (por exemplo, BABER; DREYER, 1986;
CAMPBELL, 2003; DURHAM, 2008; GILLESPIE, 2003; KOROPECKYJ-COX; ROMANO;
MORAS, 2007), e Childfree por opção (por exemplo, PAUL, 2001; RETI, 1992; VEEVERS,
1980). Este último termo, de acordo com Maier (2008), diz respeito àqueles indivíduos que
tomaram a opção de não ter filhos como estilo de vida. A autora destaca que é preferível o uso
da palavra childfree (livre de filhos) em detrimento de childless (desprovido de filhos), já que
denota uma escolha e, não, uma falta ou um problema de fertilidade.
Para unir essas pessoas, as comunidades virtuais, utilizando-se das redes sociais, têm
ajudado a desenvolver um crescente movimento internacional das pessoas que optaram pelo
estilo de vida ChildFree (MORISON et al., 2015). Essas comunidades virtuais oferecem apoio
e permitem que as pessoas ChildFree possam se conectar umas com as outras, e assim a Internet,
permite que essas pessoas construam identidades que não seriam possíveis em um contexto offline, dada a relativa inconformidade da postura ChildFree e as pressões para ter filhos advindas
da sociedade (MOORE, 2014).
Diante dessas perspectivas, um dos segmentos que parece promissor para o marketing é
o de casais e indivíduos solteiros ChildFree. Esses indivíduos não incorrem despesas com filhos
e como resultado a renda da família tende a crescer consideravelmente, assim como o potencial
para consumo (BARROS, ALVES e CAVENAGHI, 2008). Frente a essa realidade, o objetivo
desse trabalho além de discutir o termo não consumo, é aprofundar a compreensão das
motivações de consumo dos membros da Comunidade Childfree.
2 Referencial Teórico
Esse trabalho aborda as motivações de consumo, cultura, estilo de vida, bem como os
projetos de identidade dos consumidores das comunidades online Childfree. Referente a

cultura, Leão, Ianatomi e Cavalcanti (2015) trazem que se estabelece uma consolidação da
cultura do consumo, em que esse consumo reverte seu papel em relação à produção,
posicionando-se como novo eixo central às relações sociais. McCracken (2003) também revela
que a cultura e o consumo evidenciam significativa relação de mutualidade e intensidade entre
si, o que baliza o consumo como um fenômeno cultural.
As consequências da influência da cultura no dia-a-dia são inevitáveis, e provêm os
membros de uma sociedade com um senso de identidade. Por identidade, nessa pesquisa, temse a perspectiva dos estudos culturais, nos quais a identidade significa uma posição individ ua l
ou coletiva, caracterizada por um conjunto de significados que insere os indivíduos em um
papel de pertencimento dentro de um sistema cultural (Woodward, 2009). Esses significa dos
são constituídos a partir de perspectivas individuais e suas interpretações dos códigos, bem
como de sua exposição por meio de signos representativos. Assim, o consumo revela-se como
importante dimensão de produção de significados do mundo social, sendo uma das formas do
indivíduo se definir e se identificar.
Com o processo contínuo que caracteriza a transformação das identidades
contemporâneas, marcadas por sua contingência e provisoriedade, o consumo aparece como
uma das formas possíveis de expressão dessas identidades. Nesse aspecto, o objeto de consumo
passa a referir-se aos indivíduos e coletividades: grupos, comunidades e movimentos cultura is
(Slater, 2002), no caso a comunidade online Childfree.
O compartilhamento de identidades entre os consumido res tem demonstrado a
capacidade de estruturar novos grupos de relações sociais, podendo ser demarcado pelo estilo
de vida dos consumidores (Muñiz Jr. & O’Guinn, 2001). Segundo Solomon (2016), o estilo de
vida fornece ao mercado diferentes nichos, de tal modo que as escolhas do cotidiano e as
escolhas de vida mais duradouras se tornam maneiras de segmentar os consumidores e de
prever, até certo ponto, seu comportamento.
No estudo de Silva e Frizzo (2014) foi possível observar que, dentre os motivos que
levam a opção Childfree, ganha destaque o não comprometimento do seu estilo de vida
impulsionado pelo seu comportamento de consumo (Weston & Qu, 2001). Além disso, os
estudos também abordam diversos fatores que levam os casais a escolherem não terem filhos,
como insegurança no relacionamento (Heaton, Jacobson, & Holland, 1999), ausência de
vontade (Weston & Qu, 2001; Defago, 2005), rejeição do papel de maternidade como um ponto
central da identidade feminina (Gillespie, 2003), preocupação com a idade (Weston & Qu,
2001), foco no trabalho (Hakim, 2003), motivações ambientais (Defago, 2005), dentre outros.
Apesar do maior poder de consumo dos casais sem filhos, Paul (2001) afirma que muitas
empresas ainda não os identificaram como um segmento e perdem dinheiro e oportunidades,
por enquadrá-los no mesmo grupo dos solteiros ou cujos filhos saíram de casa.
Algumas pesquisas brasileiras sobre comportamento de consumo de casais sem filho s
buscaram compreender as categorias de produtos e serviços consumidos por esses casais
(Barros et al., 2008; Ely, 2009; Silva & Rohede, 2012). Ao estudar casais sem filhos Barros et
al. (2008) evidenciaram que esses casais possuem maior consumo de bens, como geladeira e
celular, pois o rendimento médio per capita é maior de todas as demais composições familia res.
Ely (2009) destacou o consumo de lazer dos casais que optaram em não ter filhos, descrevendo
como os entrevistados planejam viagens internacionais anualmente e como atrelam essa
possibilidade a liberdade ocasionada pelo seu estilo de vida.
Já Silva e Rohede (2012) buscaram explorar o consumo de casais sem filhos das classes
A e B de Porto Alegre, explorando seus hábitos e suas relações com as marcas, assim as autoras

evidenciaram que os casais preferem as marcas líderes de mercado, e se diferenciam por
privilegiar a casa própria, pelos níveis de escolaridade e renda superiores.
Para unir esses consumidores, diversas comunidades virtuais Childfree são criadas em
redes sociais, visando permitir espaços para a partilha de informação, legitimação, e de
solidariedade, e também, potencialmente, para a formulação de estratégias contra preconceitos
e pressões da sociedade (Moore, 2014).
Inserido no contexto brasileiro, existem diversas comunidades virtuais com apelo Childfree. Na
rede social Facebook, foco do estudo, as principais comunidades (maior número de curtidas)
são “Somos Childfree” (18.312 curtidas), “Mulher Childfree – A original” (7.508 curtidas), e
“Associação Childfree Brasil” (846 curtidas). Nessas comunidades, os indivíduos revelam
motivos e afirmações para sua identidade Childfree. Além disso, são postadas diversas
justificadas atrelando a opção por não ter filhos a possibilidade de manutenção do seu estilo de
vida, justificando o “não-consumo com filhos” para um “maior consumo” de bens e serviços,
garantindo a manutenção do estilo de vida. Partindo desse pressuposto, destaca-se a relevânc ia
da análise das postagens para a área de marketing, as quais podem revelar aspectos importantes
do comportamento de consumo das pessoas Childfree.
3 Procedimentos Metodológicos
O atual estudo foi moldado conforme a tradição qualitativa, almejando-se explorar e
compreender o fenômeno, de forma indutiva, recorrendo à teoria apenas como norte inicial ao
trabalho e suporte à posterior análise dos dados, para isso, os pesquisadores utilizaram a
netnografia da comunicação como estratégia metodológica. Kozinets (2007) afirma que a
netnografia mantém a orientação etnográfica, e é considerada uma adaptação da etnografia a
estudos de comunidades online, sendo considerada sinônimo de “etnografia na internet”, ou
ainda, mais atualmente, como a “prática online da etnografia”.
Assim como em outros métodos, a netnografia apresenta um corpo de procedimentos
organizados por Kozinets (2007) e replicado por outros autores (Langer & Beckman 2005). Os
procedimentos são: (1) entrée, (2) coleta de dados, (3) análise e interpretação, (4) ética de
pesquisa e (5) validação com os membros pesquisados (member checks).
O procedimento de entrée caracteriza a formulação do objetivo de pesquisa e a
identificação da comunidade online de interesse para o estudo. O atual estudo teve como
objetivo além de discutir o termo não consumo, aprofundar a compreensão das motivações de
consumo dos membros da comunidade Childfree. A construção do corpus foi iniciada com a
localização das comunidades virtuais “Somos Childfree-Não queremos filhos” e “Associação
Childfree Brasil”.
A coleta de dados envolve copiar os dados da comunidade em questão e observar as
interações entre seus membros (Langer & Beckman, 2005). A observação permitiu uma
familiarização com as características da comunidade, consolidando também a entrée cultural
(Kozinets, 2007). Frente a um amplo volume de atividades interacionais registradas nas
comunidades optou-se por recortar as interações ocorridas num período de seis meses,
regressivamente ao início da atividade de pesquisa.
A análise e a interpretação se referem à classificação, codificação e contextualização
dos atos comunicativos (Noveli, 2010). As interações foram organizadas seguindo a mesma
estrutura evidenciada nas comunidades: primeiro um membro posta um tópico, marca inicia um
tópico com um comentário qualquer, que pode ser seguido por comentários dos usuários.
Assim, os tópicos iniciados pela marca receberam uma numeração e os comentários que se
seguiam nesse tópico receberam essa mesma numeração seguida de outra sub hierárquica.

Para a fase analítica dos dados, recorreu-se a uma análise de discurso funcional própria da
etnografia da comunicação. Por fim, deve-se realizar o member check, ou seja, a validação do
relatório de pesquisa junto aos indivíduos pesquisados, para maior validade das interpretações
das observações realizadas, e permitir aos pesquisados apresentarem suas opiniões sobre o que
foi escrito, se é coerente ou não com a realidade que eles vivem. Para isso, após a coleta, os
pesquisadores entraram em contato com membros das comunidades.
4 Apresentação Dos Resultados
Para uma melhor compreensão da realidade virtual vivida na Comunidade ChildFree
optou-se por apresentar os resultados na seguinte sequência: uma apresentação geral da
Comunidade, descrição dos grupos obtidos por meio da categorização dos discursos e uma
análise final sobre o principal ponto de divergência do discurso ideológico. Toda a análise
buscou sempre evidenciar os aspectos relacionados a questões de consumo.
4.1 Identidade Do Grupo Childfree
O primeiro fato marcante ocorrido ainda durante o período caracterizado como entreé,
quando ainda estávamos buscando inserção nas Comunidades Childfree foi o número de vezes
que a Comunidade foi disponibilizada pela Rede Social Facebook devido a denúncias de
usuários. Essas denúncias, conforme relatado pela Administradora da comunidade e
documentado através da reprodução de imagens (printscreen) das páginas foram organizadas
por grupos virtuais de mães, que combinaram de efetivar denúncias frequentes em relação ao
conteúdo.
Essa espécie de “perseguição” levou a Administração de várias páginas a exibir em seu
tópico inicial uma apresentação, buscando esclarecer a pauta do Movimento Childfree,
elucidando questões como o “ódio a crianças” e a não obrigatoriedade dos membros do
movimento a aderência com o apoio ao aborto. Visando esse esclarecimento a principa l
comunidade estudada “Childfree” teve seu nome alterado para “Somos Childfree- Não
queremos ter filhos”.
Outra pauta do movimento Childfree foi buscar diferenciar-se do movimento feminis ta,
pois existiam também duras críticas por parte de grupos virtuais feministas que viam uma certa
imposição a mulheres o fato de não ter filhos e que por isso deixavam de apoiar movime ntos
de mães que buscam igualdade no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. O grupo
Childfree foi acusado de segregar mães e crianças do convívio social. Nesse sentido um dos
posts mais recente da comunidade trouxe o texto:
“Explicando uma coisinha pela milésima vez aqui: Childfree não faz parte do
movimento feminista. O movimento childfree nada tem a ver com feminismo! É pelo
direito de mulheres e homens optarem por nunca terem filhos sem serem
importunados.”

Diversos depoimentos relataram o desapontamento dos ChildFree pela forma como são
retratados pela mídia em geral, pois acreditam que os meios de comunicação por muitas vezes
acabam relatando apenas o lado negativo dos ideais da Comunidade evidenciando o egoísmo e
a superficialidade consumista e que só atualmente começaram a retratar com mais fidedignidade
esse segmento.
“Reportagem do JN hj: mais casais estão optando por não terem filhos, por cortes de
gastos e otimização de tempo. As pessoas estão ficando mais espertas e não estão mais
se deixando levar por esse mundo ilusório da maternidade que querem nos impor.”

Após o período de inserção na comunidade, foi possível identificar grupos bastantes
diferenciados entre si, os quais são brevemente descritos a seguir.

4. 2 Grupos Identitários Na Comunidade Childfree
4.2.1 “As mães de Pet”
Um dos subgrupos mais marcantes da comunidade é das childfrees que se consideram
“mães” de animais de estimação (Pets). Esse grupo recebe crítica da própria comunidade por
assumir a responsabilidade pelo cuidado de um ou mais animais, mas apesar disso luta para ser
reconhecido e chamado de “mãe também”. A principal justificativa é de que os animais são
mais confiáveis que seres humanos.
A adaptação de produtos e serviços pode ser uma maneira de atingir esse público que
está disposto a comprar produtos semelhantes ao vendidos as mães tradicionais, como um book
de fotos da família (casal, com o seu filho “pet”). Devido a toda a polêmica envolvendo as mães
de pets dentro da própria Comunidade, uma vez que uma das bandeiras do Movimento é a
liberdade e estas acabam sendo criticadas por assumirem a responsabilidade por animais, esse
grupo busca ser reconhecido e “assina” todas suas mensagens com a finalização “Mães de Pet
existem sim!”
Uma das postagens na busca de evidenciar o ideal ChildFree das mães de Pet diz: “Opa,
chegou a hora do desfralde! Ops, mãe de Pet não precisa disso! O Pet filho já sabe usar a
caixinha de areia, enterrar tudo e ficar sempre limpinho”.
4.2.2 “As mães arrependidas”
Nos primeiros dois meses de análise apareciam postagens de mães relatando seu
arrependimento de ter concebido e buscando a Comunidade por sentir-se sem representações
nos grupos de mães. Essas pessoas relatavam principalmente sua insatisfação com a tarefa da
maternidade e diziam ser silenciadas pela sua própria família e sociedade, buscavam então na
comunidade ChildFree um espaço de fala para seu desabafo.

Figura 1 – Usada em postagem comunicando sobre a não participação das “Mães arrependidas” na Comunidade

No decorrer da observação, em função dos ataques constantes dos grupos de mãe que
chegou a culminar no “bloqueio” do grupo pela rede social Facebook, as administradoras do
grupo, após debate, estabeleceram como regra que aceitariam apenas participantes que não
tenham filhos. Essa medida foi tomada no sentido de reduzir a animosidade com as “Parideiras ”,
que é como os membros da ChildFree referem-se as mães contrárias ao movimento. O
argumento fundamental foi de que o espaço é exclusivo para uso de membros que não tem filho
e que a experiência das mães arrependidas não contribui para o Movimento.
Como exemplo de postagem explicativa desse fato:

“O movimento Childfree não tem por finalidade acolher mães, nem parideiras, NEM
crianças e tampouco Childless; que são pessoas que querem ter filhos mas que por
algum motivo não os tiveram. Childfree são pessoas SEM filhos e que NUNCA vão
querer tê-los um dia, qualquer outra definição além dessa NÃ O existe e também não
tem essa de 'mãe-arrependida-childfree'. Não insistam.”

4.2.3 “Os curtidores”: viagens e hobbys
Esse subgrupo em específico argumenta que a liberdade para curtir a vida e ter seu
tempo só para si é o motivo principal por terem optado por não ter filhos. O amor pelas viagens
é expressado em diversas postagens. Também relatam sua satisfação em ter tempo para
academia e tratamentos estéticos, além de dinheiro para se auto presentearem com objetos de
desejo, como por exemplo sapatos caros ou roupas de grife.
Outra abordagem presente nesse grupo é que a crença de que a presença de filhos pode
interferir no relacionamento do casal. Como exemplo de uma intervenção desse discurso:
“Pesquisas dizem que a cada 100 casais felizes e com filhos, 99 dos homens tem
amantes, e as amantes geralmente são mulheres que não querem ter filhos e são amigas
da esposa. Então se seu marido anda muito felizinho com um bb em casa, já sabe né”

4.2.4 “Adults only”
Uma das questões levantadas na postagem da figura 1 versa sobre o incomodo do
público childfree diante da presença de crianças em lugares onde estes não esperavam encontra las, tais como cinema em filmes com indicação etária para faixas de maior idade. Nos
comentários dessa postagem os Childfree relatam situações em que se sentiram incomodados
com o comportamento das crianças (fazem barulho, choram, conversam) e julgam os pais como
responsáveis pelo não controle sobre o comportamento dos filhos e a presença deles nesse
ambiente. Essa tendência já é expressada na busca de alguns hotéis e restaurantes que se
identificam como locais somente para adultos. Um exemplo dessa corrente de pensamento:
“O negócio é o seguinte, por anos a sociedade teve que ser obrigada a conviver com
mães e seus mini-monstros sem educação, e ninguém simplesmente falava nada.
Agora isso está mudando, apareceram os Childfrees que aos poucos estão
conquistando seu espaço com hotéis e ambientes livres (grazadeus) de mães e
crianças. Sim isso é uma realidade. Não curte quem é Childfree? Foda-se, pq a gente
é obrigado a conviver com o seu monstrinho feio pra caraio, mal-educado e pior ainda,
com parideira folgada que cuspiu gente no mundo e acha que pode montar em cima
dos outros (até barata dá a luz minha gente kkkkk e veja se baratas ficam se fazendo
de vítima). O choro é livre. E quem ousar vir mexer e ser preconceituoso, vai ser
esmagado(a) igual uma barata nojenta, pq aqui mães e crianças não recebem regalia
nenhuma.”

Uma notícia compartilhada na página sobre a Companhia IdiGo (Indiana) que passou a
oferecer área de silêncio livre de crianças menores de 12 anos em vôos foi amplamente
comemorada e muitos membros da Comunidade disseram que concordariam em pagar mais
para usar essa área do avião, principalmente na situação de viagem a trabalho, o que pode
indicar a existência de um possível nicho para estabelecimentos que reserve áreas somente para
adultos.
4.2.5 Os ambientalistas
Refere-se a parcela do grupo ChildFree que relata ter aderido ao Movimento em função
da preocupação com a escassez futura de recursos naturais. Os participantes que adotam esse
discursos estão mais presentes na Comunidade Virtual Associação ChildFree Brasil, sendo que
esta comunidade em específico reúne membros com o objetivo principal de buscar junto aos
órgãos públicos uma legislação que permita facilitar o acesso a procedimentos contraceptivos.

As reclamações em função da burocracia que tais procedimentos exigem na legislação brasile ira
é constante.
Na comunidade “Somos Childfree” o apelo social é uma argumento usado para justifica r
a escolha por não ter filho: “Chamam os Childfree de egoístas mas gastam R$1000 reais em
brinquedos e negam R$ 1, a um mendigo”.
O problema é que pouco se importam com os danos que essa superpopulação está
causando ao meio ambiente e ao planeta. Já somos em mais de 7 bilhões, e nada é
feito a respeito disso, nenhuma medida, nenhum controle de natalidade, as pessoas
têm filhos sem sequer pensar se isso é benéfico pra elas mesmas e pro próprio mundo
em que vivem. Mas vamos encher a Terra de bebês né, pq 7 bilhões de pessoas é muito
pouco. Veremos quando todos os recursos acabarem, o que os procriadores farão com
os rebentos deles, já que estão substituindo árvores, água e alimentos por um mundo
só com fraldas, bebês e crianças.

4. 3 Um Mundo De Contradições: Análise Geral Do Discurso Da Comunida de
Childfree
Conforme é possível notar por meio dos grupos identitários, existe um certo conflito de
ideias na formação do discurso do Movimento ChildFree. Um dos que mais se destaca é o
choque de ideias entre “Os ambientalistas” e os “Curtidores”, uma vez que esse último subgrupo
da Comunidade relata que não terá filhos para poder ter mais recursos para atividades hedônicas
consumistas, principalmente ligadas ao lazer como viagens, jantares, academia e estética,
compras e hobbys, outro grupo surge em uma linha ambientalista alegando que a futura falta
de recursos ambientais, a poluição causada pela superpopulação mundial e aquecimento global
são motivadores de sua opção.
Apesar da cisão ideológica esses grupos não se criticam abertamente dentro da
Comunidade, diferentemente das “Mães arrependidas” que foram atacadas por todos, não
conseguiram estabelecer sua identidade e acabaram banidas da Comunidade ou ainda das “Mães
de Pet” que são criticadas pelo subgrupo dos “Curtidores”. Esse fato pode estar ligado a um
certo tabu em relação a diferença de renda entre os ChildFree, pois poucos admitem ter optado
por não ter filhos justamente por não ter condições financeiras e talvez por isso optem por um
discurso mais “Ambientalista” evidenciando a escassez de recursos naturais e as dificuldades
sociais, totalmente de encontro ao discurso hedônico adotado pelo grupo dos “Curtidores”.
5 Considerações Finais
No estudo buscou-se compreender as interações dos participantes do Movimento
ChildFree por meio da análise das postagens das principais Comunidades desse segmento.
Categorizando-se os discursos analisados nas postagens dos membros estabeleceu-se subgrupos
que evidenciassem a diversidade e nuances ideológicas do Movimento.
Como implicações gerenciais, destaca-se a possibilidade de diversas iniciativas
comerciais com a finalidade de melhor atender a Comunidade ChildFree. A criação de produtos
específicos para ChildFree como por exemplo, no ramo fotográfico o “Booking de Pet” em que
as “As mães de Pet” realizam fotos produzidas junto com seu cônjuge e o animal de estimação
já são uma realidade. Outra possibilidade de mercado consiste na criação de áreas específicas
somente para adultos em estabelecimentos comerciais como restaurantes e cinemas.
No que diz respeito ao mercado publicitário evidenciou-se a necessidade de revisão dos
conteúdos das propagandas de produtos infantis ou ligados a maternidade, permitindo uma
visão mais realista da mesma, pois conforme relatado pelo grupo das “mães arrependidas” a
mídia vende uma realidade distorcida e idealizada sobre o instinto maternal.

Como limitações da pesquisa aponta-se o próprio viés metodológico da Netnografia, um
tanto criticada pelos Etnógrafos, da “distância do objeto” proveniente do meio virtual que não
permite perceber nuances, alterações e mudanças de atitude de uma vivência presencial, além
das “indisponibilidades” constantes da Comunidade provenientes das denúncias dos grupos de
mães.
Sugere-se como pesquisas futuras um estudo aprofundado que vise mensurar o
materialismo dentro da Comunidade ChildFree e comparativamente a uma “Comunidade de
Mães”, bem como entrevistas que visem compreender os hábitos de consumo dos diferentes
grupos, com a finalidade de elucidar em que itens e mercados os ChildFree estão mais dispostos
a gastar.
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