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RESUMO

Esta pesquisa propõe investigar qual o comportamento de consumo envolvido no mercado de camisas nerd, uma vez que vemos uma tendência 
exponencial para o uso de estampas de super-heróis da ficção, criados principalmente pelas gigantes Marvel e DC. Parte-se das concepções de 
mercado Fast-Fashion e comunidade emocional (Maffesoli). A partir da metodologia do estudo de caso traça-se, então, um cenário instigante e 
criativo que envolve gerações diferentes de pessoas com estilos voltados para um sentimento de copertencimento que conecta pessoas umas às 
outras a partir de um universo que propõe representações simbólicas de coisas simples do cotidiano da vida. O estudo estabelece um paralelo 
entre o conceito nerd de ontem e nerd de hoje, e questiona: Esta moda ser nerd? A partir do conceito sociocultural do termo nerd, analisa-se o 
consumo dessa moda que aqui será chamada de Fashion Nerd, termo proposto pelos autores, para nominar essa moda pautada em HQs, heróis, 
vilões, games, filmes e animações, contextualizada pela ideia da comunidade emocional de Michel Maffesoli (1998) como será discutido a frente. 
E, dentro deste tema, que se percebe que a indústria das grandes produções cinematográficas ganha exponencialidade mercadológica, sendo que 
a produção desses produtos ultrapassa o criado pelas marcas gigantes como Marvel, Dc e Disney. O objetivo deste estudo é analisar a motivação 
do público consumidor de artigos nerds e como esse comportamento dita tendências e move o comércio através de uma conexão emocional 
envolvida entre clientes, marca e cultura. E, assim perceber como a comunidade emocional está ligada pelo querer fazer parte, pois cada vez mais 
pode se sentir próxima, através do ato de consumir, e ter mais uma forma de se afirmar, de copertencer e significar o mundo ao redor.  Portanto, 
este trabalho que foi apresentado no IX PROPESQ 2018, aponta para novos estudos deste novo segmento metodológico e que está longe de se 
esgotar, visto que, a cada nova produção cinematográfica novos produtos surgem no mercado. E assim, ele vai se ressignificar, assim como o 
conceito de Nerd se ressignificou, ao passar de “pessoa estranha” para amantes da cultura pop. O consumo desses produtos passa do ato de 
comprar, mas para o de afirmar sua identidade, de pertencer a um grupo, de estar dentro do que acontece fora, uma individualização para então 
fazer parte.
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