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RESUMO

A expansão da internet nas últimas décadas veio acompanhada de uma vasta gama de discussões éticas. É no cenário virtual de intenso fluxo de 
pessoas, instituições, informações e capital, que a pesquisa se encontra inserida. Mais especificamente, a pesquisa delimita-se no âmbito da 
cultura das mídias sociais e dos limites morais do mercado. Na cultura das mídias sociais, a compra e venda de amigos, seguidores, curtidas e 
visualizações, se tornou frequente. Surge um mercado das aparências. E as perguntas que ficam são: O dinheiro pode comprá-los ou existem 
limites morais para o mercado? Quando compram, o que de fato esses consumidores estão adquirindo? Quais as consequências desse mercado e 
o que ele representa? Para responder a essas perguntas, realiza-se uma análise da cultura das mídias sociais e do mercado das aparências. 
Quanto ao primeiro item, enfoca-se na noção de cultura da virtualidade real apresentada por Manuel Castells, e nas ideias elaboradas por Guy 
Debord a respeito da sociedade do espetáculo. Quanto ao mercado virtual e os seus limites morais, adota-se como marco teórico o filósofo grego 
Aristóteles e o professor de Harvard, Michael Sandel. A cultura das mídias sociais representa um momento social complexo onde o espetáculo, o 
consumo e os sinais digitais coexistem, sendo o mercado das aparências uma característica dessa cultura. Objetiva-se com essa investigação, 
apontar que o mercado só pode adquirir a aparência de determinados bens, ações e comportamentos. Paga-se pela aparência de ter amigos; pela 
aparência de ter seguidores; pela aparência da popularidade proporcionada pelas curtidas e visualizações dos vídeos.  Em outras palavras, paga-
se por um conteúdo falso, por contas e usuários automatizados e fictícios que se passam por reais, ou seja, pela mentira e pela aparência que 
pode vir a gerar retorno financeiro. Até mesmo quando esses perfis são comandados por pessoais reais, quando colocados à venda, o “amigo”, o 
“seguidor”, assim como a “curtida” e a “visualização” conferida por esses usuários, estão desconectados do seu sentido original. Portanto, não há 
como negar que se está diante de um mercado imoral que visa ludibriar os demais navegantes da internet. O que se percebe é que o resultado 
desse mercado é a configuração da internet como um ambiente de pouca credibilidade, desconfiança e de distorção do significado original das 
palavras. Os usuários falsos representam uma ameaça para as mídias sociais, pois podem fazer com que os usuários reais abandonem suas 
plataformas em razão da impossibilidade de diferenciar um conteúdo verdadeiro de um falso. Ciente dessas questões e em busca de um cenário 
com conexões reais para os anunciantes e usuários das plataformas, as gigantes do Vale do Silício já passaram a adotar uma outra postura, 
realizando melhorias em seus sistemas de monitoramento para detectar atividade automática maciça, bem como possíveis alterações no sistema 
de likes. Também já se nota as implicações legais desse mercado das aparências. O Facebook está processando a Social Media Series Limited, 
empresa neozelandesa que vende curtidas, compartilhamentos e seguidores fictícios para usuários do Instagram. A rede social está processando 
os vendedores por violação dos termos de serviço do Facebook e do Instagram. Em Nova York, a Procuradoria Geral declarou que a venda de 
engajamento e o roubo de identidades nas redes sociais é ilegal. Assim, constata-se que o mercado das aparências, além de representar uma 
cultura das mídias sociais e reduzir a credibilidade do mundo virtual, também revela as constantes transformações nas estruturas e nas formas de 
reorganização social no sentido de lidar com os desafios advindos de uma sociedade complexa, informacional e em rede. Para tanto, a pesquisa 
se vale de uma metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, assim como em sites da internet e em levantamento de dados estatísticos.
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