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“Em vez de entender as redes como meros   

condutores através dos quais a influência se propaga   

segundo suas próprias regras, as redes devem ser tratadas  

como uma representação direta de sua própria influência.”  
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RESUMO 

 

 

Essa dissertação analisa a possibilidade da construção do Capital Social de organizações, a 

partir da comunicação que estas estabelecem com usuários comuns, dentro do Site de Rede 

Social Twitter. Ao final da pesquisa, foi possível responder a pergunta “Como se dá a 

comunicação entre organizações e pessoas no Twitter de forma que esta seja capaz de 

colaborar para a construção e a manutenção do seu Capital Social?”. Para responder a 

indagação, analisamos, por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória, os aspectos 

sociotécnicos relacionados à comunicação e como estes contribuíram ao longo do tempo para 

a formação da indústria da comunicação e, consequentemente, para a formatação do seu 

modelo de negócio. Investigamos pressupostos conceituais referentes à teoria das redes 

sociais e dos Sites de Redes Sociais, além de especificidades estruturais do Twitter, 

possibilidades e apropriações. É importante ressaltar o estudo feito acerca do construto do 

Capital Social, as principais convergências e divergências conceituais, bem como a sua 

interseção com a Comunicação Mediada pelo Computador. Na segunda etapa da pesquisa, 

desenvolvemos uma survey visando conhecer melhor as características do usuário do Twitter 

seguidor de perfis de organizações; e um Estudo de Caso Múltiplo das organizações Hering e 

Camiseteria. A coleta de dados realizada para os Estudos de Caso deu-se a partir da captura de 

tweets emitidos no período de maio a julho de 2011, por meio da ferramenta de 

monitoramento Seekr. Posteriormente, o conteúdo foi analisado e classificado. A análise dos 

dados apontou a utilização de recursos comunicacionais que privilegiam o reconhecimento, a 

colaboração, o compartilhamento e a confiança, práticas que corroboram para a construção do 

Capital Social.  

 

Palavras-chave: Capital Social; Organizações; Twitter; Sites de Redes Socais; Cibercultura. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation analyzes the possibility of construction of institutional Social Capital from 

the communication established with common users inside the Social Network Site Twitter. 

We sought, at the end of the research, to answer how it is possible to consider the dialogue 

between people and companies on Twitter, regarding the construction and maintenance of the 

Social Capital. To answer such question, we have analyzed, through an theoretical exploratory 

research, the social and technical aspects related to the communication, and how these have 

contributed for a long time to the formation of the industry of communication and, 

consequently, to the format of its business model. 

We have investigated premises regarding the social network theory, besides the possibilities, 

appropriations and structural specificities of Twitter. It is important to highlight the part 

concerning the Social Capital, its conceptual convergences and divergences, as well as its 

intersection with computer-mediated communication. In the second part of the research, we 

have developed a survey intending to better know the characteristics of Twitter users that 

follow institutional profiles; and a multiple case study of the companies Hering and 

Camiseteria. The data collection process developed from tweets published between may and 

july, 2011, through the software Seekr. Afterwards, the content was analysed and categorized. 

The data analysis pointed out the utilization of communicational resources that privilege the 

recognizance, collaboration, sharing and trust - practices that support the construction of 

social capital.  

 

 

Keywords: Social Capital, Organizations, Twitter, Social Network Sites, Cyberculture. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A sociedade vivencia na atualidade um momento singular da sua história.  O constante 

número de lançamentos envolvendo novas tecnologias da informação e da comunicação vem 

estimulando experimentações e apropriações e despertando o interesse das pessoas por 

práticas inéditas de interação social. Novos suportes têm proporcionado que a tecnologia se 

torne a cada dia mais ubíqua e possa ser acessada de quase todos os lugares, a qualquer 

momento. Nunca foi tão fácil e rápido obter informações, promover significativa troca de 

dados, explorar lugares e culturas remotas e manter redes de relacionamentos. Os Sites de 

Redes Sociais são, em parte, responsáveis por produzir uma ampla mudança na maneira como 

seus usuários se comunicam, se expõem, emitem e consomem informações. De forma geral, 

muito daquilo que são, que acreditam, além das suas relações e preferências estão disponíveis 

nos SRS de forma pública e quase sempre sem limites. As organizações, células importantes 

da sociedade e do consumo, atentas às transformações vêem buscando métodos eficazes de 

participar deste novo processo comunicacional e obter benefícios comerciais seja por meio 

das informações coletadas, da maneira simplificada e ágil de emitir e difundir informações ou 

ainda das interações possíveis e mais próximas aos consumidores e simpatizantes de suas 

marcas e produtos.  

A transformação pela qual também passa a indústria da comunicação em uma era pós-

massiva tende a favorecer a formação de uma comunicação mais democrática 

financeiramente, mais direcionada ao público interessado, e, talvez, mais verdadeira e 

transparente. Afinal, o poder que emerge das redes pode contribuir para a construção da 

imagem de uma organização, como pode também representar a sua ruína se a mesma estiver 

envolvida em episódios públicos desfavoráveis. A quebra de monopólio do pólo emissor deu 

voz ao sujeito comum, para o bem e para o mal das organizações. A necessidade de 

compreender a mecânica das NTC se tornou um elemento importante nos tempos de 

Comunicação Mediada pelo Computador.  

Se por um lado, as pessoas têm se desdobrado para aproveitar ao máximo os novos 

recursos, por outro os pesquisadores têm investido seus esforços na compreensão do que esses 

fenômenos representam e de quais são suas origens, impactos e consequências para a 

sociedade contemporânea. Alguns destes pesquisadores acreditam que o Twitter seja um dos 

Sites de Redes Sociais que vem sendo apropriado por pessoas e por organizações com fins 

informacionais e conversacionais. A sua estrutura, recursos e apropriações seriam capazes de 
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possibilitar a formação e construção de Capital Social entre seus usuários, atores humanos e 

organizacionais. Discute-se que as conexões formadas por atores em uma rede, os seus 

contatos sociais, a sua relevância e articulação podem ser transformados em outros tipos de 

capitais, o econômico, inclusive. O acesso a informação seria um requisito relevante e 

valorizado neste contexto e também dentro do ambiente Twitter. Tendemos a enxergar à 

informação como a essência importante da atitude colaborativa, o componente básico do 

compartilhamento, da formação da confiança institucional e, consequentemente, do 

reconhecimento. A maneira pela qual as organizações trabalham o conteúdo que difundem 

dentro das suas redes de seguidores no Twitter, talvez seja um dos requisitos mais 

proeminentes na formação do Capital Social construído por meio desta ferramenta.  

Atentos a esse cenário e à necessidade de contribuir para a pesquisa relativa ao Capital 

Social das organizações e também a do Twitter buscamos responder a seguinte pergunta: 

“Como se dá a comunicação entre organizações e pessoas no Twitter de forma que esta seja 

capaz de colaborar para a construção e a manutenção do seu Capital Social?”. Para isso, 

organizamos essa dissertação em seis outros capítulos, contando com este primeiro de 

introdução.  

No segundo capítulo elaboramos uma retrospectiva de passagens importantes da história 

da comunicação investigando algumas das principais interações sociotécnicas, a importância 

do suporte tecnológico para a formatação da indústria da comunicação e para a formação de 

um modelo de negócio baseado na audiência. Neste capítulo, traçamos ainda um paralelo 

entre a passagem da comunicação de massa e as principais características do modelo pós-

massivo e as transformações ocorridas na indústria da comunicação para atender a uma 

demanda emergente.  

No terceiro capítulo, levantamos alguns conceitos relevantes ao entendimento do que 

seja a teoria das redes, das redes sociais e dos Sites de Redes Sociais. Promovemos uma 

investigação detalhada da estrutura do Twitter, suas principais características, práticas e 

apropriações dos usuários comuns e também dos usuários organizacionais. Investigamos 

ainda a sua utilização por empresas destacando alguns casos de referência, bem como as 

possibilidades de comunicação comercial já explorada pela ferramenta. 

No quarto capítulo promovemos um debate em torno dos principais conceitos sobre a 

teoria do Capital Social, alguns pontos convergentes e divergentes defendidos pelos maiores 

pesquisadores da área. Aprofundamos a discussão em torno da relação existente entre a 
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Comunicação e a formação do Capital Social, mais especificamente sobre como a CMC pode 

corroborar para a construção do constructo no contexto das organizações que estão inseridas 

no Twitter. A teoria estudada nos ajudou a compreender melhor as especificidades existentes 

na abordagem do conceito de confiança e de confiança institucional, uma das maiores 

inquietações surgidas ao longo desta pesquisa. 

No quinto capítulo, apresentamos integralmente a metodologia utilizada nesta 

dissertação e analisamos os dados de pesquisa coletados por meio de uma pesquisa 

quantitativa descritiva que objetivou conhecer o perfil dos seguidores de organizações no 

Twitter e de uma pesquisa exploratória qualitativa que utilizou os Estudos de Caso
1
 das 

organizações Camiseteria e Hering.   

No sexto e último capítulo apresentamos as considerações finais estabelecendo relação 

entre as informações coletadas por meio da pesquisa bibliográfica, a survey e os estudos de 

caso. Ao final conseguimos responder à pergunta principal norteadora deste trabalho. 

 

 

  

                                                           
1
 Método desenvolvido pela Harvard Business School, na década de 1920. 
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2. A INDÚSTRIA DA COMUNICAÇÃO NA PERSPECTIVA SOCIOTÉCNICA  

 

A proposta deste capítulo é analisar o desenvolvimento da indústria da comunicação 

através do tempo, e a sua relação com as organizações e com a sociedade. Para isso, buscamos 

revisitar alguns momentos históricos relevantes para a comunicação e refletir sobre a forma 

como as inovações tecnológicas podem ter estimulado as transformações nos processos 

comunicacionais e, conseqüentemente, ter ajudado a formatar um modelo de negócio. Entre as 

questões analisadas estão a importância do suporte para a comunicação, a técnica como 

elemento capaz de moldar a vida social, os aspectos da Comunicação Mediada por 

Computador – CMC – e os interesses comerciais da indústria de bens de consumo
2
 e da 

indústria da comunicação. 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DA INDÚSTRIA DA 

COMUNICAÇÃO 

O desenvolvimento da comunicação sempre esteve atrelado aos avanços tecnológicos. 

A indústria da comunicação foi sendo formatada à medida que possibilidades tecnológicas 

foram sendo apropriadas pelas pessoas e pelas organizações. O surgimento da imprensa, bem 

como o seu modelo baseado na audiência, só se tornou possível graças à invenção da prensa e 

dos tipos móveis pelo alemão Johannes Gutenberg, no século XV. Antes deste período, a 

reprodução de livros e de outros materiais impressos era controlada pela igreja e acessível 

apenas a uma parcela privilegiada da população. Um livro, de tão inacessível e particular, 

assemelhava-se a uma obra de arte. Os exemplares eram praticamente exclusivos e o seu valor 

comercial, muito elevado. Sobre a importância do acesso ao suporte, Andrade Pereira e 

Felinto (2005) afirmam que “todo ato de comunicação exige a presença de um suporte 

material para efetivar-se”. As condições complexas de produção
3
 dos suportes materiais 

impressos dificultavam o acesso às informações e a difusão do conhecimento. 

                                                           
2
 Compreende-se como Indústria de Bens de Consumo aquela que produz artigos de várias indústrias para toda a 

população. 
3
 Sobre produção, Lemos (2004, p.34) recorda o pensamento de Heidegger que a define como “processo que 

revela uma verdade, que faz com que uma coisa passe do estado latente ou ausente à presença”. 
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Na realidade, a história já registrava a existência de prensas móveis em países asiáticos, 

em datas anteriores a 1447. O que fez com que o mérito de Gutenberg fosse maior do que os 

de inventores antecedentes foi o fato deste ter desenvolvido uma técnica de impressão que, 

além dos tipos móveis, utilizava tintas mais aderentes e papel. Foi desta forma que a produção 

de impressos em escala tornou-se possível. A nova tecnologia teve uma importância 

fundamental para a reconfiguração da distribuição das informações e a conseqüente 

transmissão do conhecimento. Apesar da disponibilidade da técnica e da promessa de 

evolução, as mudanças não ocorreram em uma velocidade extraordinária, e nem os antigos 

hábitos de confeccionar e distribuir materiais manuscritos foram substituídos de imediato. 

Somente no século VXIII, a tecnologia desenvolvida por Johannes Gutenberg foi apropriada 

pela sociedade e pôde favorecer o crescimento da opinião pública e a criação da imprensa de 

forma semelhante a que se conhece na comunicação contemporânea. Lévy (1999, p. 22) 

esclarece afirmando que “as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura”. 

Não é possível usufruir dos avanços das tecnologias se as pessoas não estão prontas para 

utilizá-las e explorar o potencial para o qual foram desenvolvidas. “Por trás da técnica agem e 

reagem ideias, projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda 

gama dos homens em sociedade" (LÉVY, 1999, p. 24). A existência de um mecanismo capaz 

de possibilitar a produção de impressos em larga escala e em uma velocidade infinitamente 

maior que a produzida anteriormente viabilizou a ampliação da distribuição de conteúdo. Os 

suportes impressos passaram a ser acessados mais facilmente pela população que, 

consequentemente, pôde também usufruir, de diversas formas, de conteúdo, conhecimento e 

saber.  

Empresários atuantes nesta indústria de comunicação emergente conseguiram 

compreender a importância do suporte como objeto dotado da capacidade de construir um 

mercado poderoso. Tais empresários vislumbraram que a possibilidade de disseminar 

informação teria um tamanho proporcional ao número de pessoas com acesso ao suporte. 

Quanto mais acessível fosse, maiores as chances de a informação ser emitida, receptada e, 

talvez, assimilada. O suporte tornou-se uma das variáveis mais relevantes na captação da 

audiência. E a audiência, por sua vez, tornou-se uma das variáveis mais valiosas para esse 

novo mercado. Possibilitar o acesso ao suporte e o interesse do público em relação a sua 

aquisição converteu-se em uma questão relevante para a indústria da comunicação, 

ambicionada em ampliar a audiência, mas também para a indústria de bens de consumo, 
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interessada em comercializar os aparelhos receptores e a propagar publicidade por meio do 

sistema
4
. 

A relação existente entre o suporte, a sociedade e os interesses comerciais da indústria 

da comunicação passou a se tornar cada dia mais estreita e a acompanhar as transformações 

da comunicação através do tempo. Por outro lado, os suportes, outrora feitos com papel e 

tinta, passaram a se tornar mais complexos e a exigir mais pesquisa, investimento e estrutura 

tecnológica. Rádios, televisores, computadores, celulares e, mais recentemente, tablets 

tornaram possível a oferta de novos formatos midiáticos e de uma infinidade de possibilidades 

comunicativas a bilhões de pessoas, em qualquer lugar do mundo, desde as cidades mais 

cosmopolitas, e com melhores infra-estruturas, até as regiões mais inóspitas. Desta maneira, a 

informação pôde chegar à maioria dos lugares e a tecnologia, disponibilizada por meio do 

suporte, viabilizou a conexão das pessoas e também das organizações às informações. Essas 

transformações proporcionaram uma alteração na percepção das pessoas em relação ao tempo 

e ao espaço. A sensação que se tem é a de que a comunicação ficou muito mais ágil e as 

distâncias, menores.  

A cada nova tecnologia desenvolvida, novas possibilidades de interações foram sendo 

criadas. Boa parte destas foi apropriada pela indústria. O que sempre determinou o interesse 

de utilização comercial foi a capacidade destas tecnologias terem seus suportes adquiridos e 

utilizados pelas populações, estabelecendo, neste caso, relações de natureza comercial, pela 

possibilidade de adquirir o bem, e de natureza cognitiva, por saber utilizá-lo. O pesquisador 

Orozco Gomes (2006) é muito enfático ao discorrer sobre a importância do capital para 

garantir a viabilização da tecnologia na sociedade: 

A rapidez do desenvolvimento tecnológico não acompanha a assimilação cultural, 

nem perceptiva, nem tampouco política, mas sim mercadológica, já que, como 

afirmava Raymond Willians, nenhuma tecnologia chega a constituir-se como tal se 

não for rentável no mercado (p.86). 

 

Foi a partir do século XVIII, e com maior vigor no século XX, que os meios de 

comunicação de massa - ou mass media -, impulsionados pela tecnologia desenvolvida por 

Gutenberg, encontraram o terreno ideal para se formar, se desenvolver e se consolidar. As 

tecnologias foram sendo aprimoradas de forma a atender as constantes demandas por 

transformações. O mercado de trabalho, por sua vez, também precisou acompanhar as 

                                                           
4
Chamamos de “sistema” os recursos utilizados pela indústria midiática a exemplo dos aparelhos que emitem 

sinais por meios de satélites ou por ondas e os dispositivos receptores, entre outros. 
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transformações da indústria da comunicação buscando selecionar e capacitar mão-de-obra 

apta a atuar na manipulação deste novo aparato tecnológico, mas também na produção de 

conteúdo que atendesse a um público ansioso por informações, novidades e entretenimento. 

Uma geração inteira de comunicólogos, jornalistas, publicitários, produtores, iluminadores, 

eletricistas, editores, roteiristas, entre tantos outros profissionais, precisou ser capacitada para 

atuar neste novo contexto. Essa necessidade de capacitação e adaptação mostrou-se constante 

à medida que novas tecnologias foram sendo desenvolvidas e apropriadas pela indústria e pela 

população. 

O que tem se percebido é que o surgimento de uma tecnologia nova descortina uma 

tendência das pessoas a condenarem ao desuso os suportes anteriores e mais tradicionais, 

sempre atribuindo demasiada e imediata força à tecnologia emergente. Foi assim com o jornal 

em relação ao rádio, com a TV em relação ao rádio, e, recentemente, passamos a observar a 

mesma crença no computador e na Internet em relação às mídias mais convencionais. Sobre 

as Novas Tecnologias da Comunicação – NTC
5

 - questiona-se exatamente a aptidão 

aprimorada em desabrigar meios mais antigos; bem como métodos de produção, de emissão e 

de armazenamento da informação, das interações e dos negócios. As Novas Tecnologias da 

Comunicação também vêm sendo associadas a uma ampla capacidade de provocar 

transformações, e influenciar novos comportamentos e atitudes sociais.  

 

2.2 A TÉCNICA, A TECNOLOGIA E AS RELAÇÕES SOCIOTÉCNICAS 

Muito embora alguns dos mais relevantes estudiosos da cibercultura não acreditem que 

as técnicas sejam fatores determinantes da sociedade (LÉVY, 1999; LEMOS, 2004; 

CASTELLS, 2006), eles concordam que estas podem condicionar o comportamento social. 

“A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da 

civilização” (LÉVY, 1999, p. 25). Lemos (2004), ao apontar diferenças conceituais nos 

termos técnica e tecnologia
6
, dá ênfase ao lugar capital que as tecnologias ocupam na vida 

contemporânea. É difícil imaginar o mundo contemporâneo sem a presença de caixas 

eletrônicos, ultra-sonografias, geladeiras, telefones, celulares, computadores e uma série de 

                                                           
5
 Resolvemos utilizar, neste trabalho, a terminologia Novas Tecnologias da Comunicação para designar os meios 

que surgiram ou se fortaleceram no período da comunicação pós-massiva, mesmo levando em consideração a 

relativização provocada por alguns autores por conta da utilização do adjetivo “novas”.  
6
 Para Lemos (2004), técnica é o fazer transformador que prepara a natureza à formação da espécie e da cultura 

humana. Já a tecnologia é a técnica moderna, produto da radicalização desta segunda natureza, da naturalização 

dos objetos técnicos e da sua fusão com a ciência. 



24 
 

 
 

dispositivos que vão do supérfluo ao essencial, e que foram sendo apropriados a ponto de 

desenvolverem a capacidade de moldar a vida em sociedade na atualidade, bem diferente da 

vida em sociedade em qualquer outra época. A tecnologia é parte integrante de um contexto 

social que, por sua vez, é parte integrante de um contexto histórico. Muitas variáveis sociais, 

científicas, comportamentais e financeiras são capazes de convergir, estimulando o avanço da 

tecnologia. Algumas vezes, torna-se difícil identificar com precisão o que fez com que um 

novo processo tenha sido iniciado, dada a relação simbiótica entre esses vários fatores. 

Corroborando com Lévy (1999), Castells (2006) afirma: 

É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o 

curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos fatores, inclusive 

criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de descoberta 

científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o resultado final 

depende de um complexo padrão interativo (p. 43). 

 

A técnica não apenas favorece a moldura da sociedade quanto à utilização de suportes, 

dispositivos, acesso aos novos meios e mensagens, como também o desenvolvimento de 

profissionais capacitados para utilizar as estruturas e os sistemas desenvolvidos, seja na 

manipulação dos próprios equipamentos, seja na produção de conteúdo. Também as 

mensagens emitidas pelos meios de comunicação sofrem influência de quesitos técnicos, 

como é possível verificar quando da popularização dos aparelhos de TV. A possibilidade de 

emitir mensagens agregando informações visuais ao espectador abriu a expectativa de uma 

linguagem audiovisual diferente da linguagem experimentada por intermédio do cinema, por 

exemplo. Essa tendência de evolução da linguagem por influência da técnica é vista na 

comunicação de massa unidirecional como também na comunicação bidirecional (SAAD, 

2003, p. 25) das NTC. Observando atentamente os formatos comercializados pelos mass 

media e disponibilizados ao público pelas NTC, já é possível notar alterações também 

motivadas por aspectos tecnológicos. Alterando-se os formatos comercializados, 

possivelmente, são alterados os fundamentos dos negócios. Talvez por isso, as perspectivas 

comerciais dos empreendimentos da era da comunicação massiva sejam diferentes da 

perspectiva comercial da comunicação da era pós-massiva.  

 

2.2.1 Os Mass Media 

Devido a sua importância histórica e aos resultados viabilizados por meio da sua 

criação, a prensa móvel pode ser considerada a tecnologia que melhor representa o século 
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XVIII. Esse aparato e, posteriormente, as rotativas, impulsionou a produção e a distribuição 

de impressos, barateando os custos de produção e acessibilizando livros, jornais e revistas a 

pessoas que não teriam condições financeiras de se informar, caso o modelo anterior tivesse 

sido mantido. Como afirma Matos (2009), “o crescimento da indústria cultural e a produção 

em série das notícias fizeram as informações se difundir entre a população letrada”. A 

ampliação do acesso ao suporte favoreceu a formatação de um modelo de negócio por parte 

da indústria da comunicação. Jornais e revistas, por exemplo, passaram a arrecadar parte 

significativa dos seus recursos com a venda de espaços publicitários. Algumas variáveis como 

tamanho e local de veiculação do anúncio passaram a influenciar o valor do espaço 

publicitário, porém o número de pessoas possivelmente impactadas
7
 pelo comercial tornou-se 

o índice mais alto neste negócio. Quanto maior circulação e audiência um veículo 

apresentasse, mais caro seriam os comerciais veiculados no meio. 

Com o aumento do número de leitores, a propaganda comercial adquiriu um 

importante papel na organização financeira da indústria; os jornais se tornaram um 

meio vital para a venda de outros bens de serviço, e sua capacidade de garantir 

receita através dos anúncios ficou diretamente dependente do tamanho e do perfil 

dos seus leitores (THOMPSON, 1999, p. 74). 

 

A indústria da comunicação cresceu e fortaleceu-se em torno do comércio formatado 

pelo acesso à tecnologia. Fazem parte deste mercado, grandes grupos produtores de jornais, 

revistas e emissoras de rádio e TV, que operam emitindo mensagens para uma enorme massa 

de receptores, consumidores de informações, muitas vezes, sob encomenda de anunciantes. 

Neste modelo, a interação entre emissores e receptores é limitada. Muito embora alguns 

autores da teoria da comunicação já questionem a passividade associada ao termo 

“receptores”, o modelo mais difundido deste tipo de interação costuma ser o apresentado por 

Primo (2008, p. 11) “emissor → mensagem → meio → receptor”. No modelo tradicional, a 

tecnologia disponibilizada por meio do suporte não favorece o debate, a troca de informações, 

a interação e o compartilhamento de ideias. Além de não proporcionarem sociação
8
, a 

comunicação de massa unidirecional configurada pelos mass media dificulta que veículos e 

anunciantes obtenham respostas precisas e confiáveis sobre os esforços de comunicação feitos 

pela indústria. A tecnologia utilizada pelos meios de comunicação de massa não permite que 

se saiba com precisão e segurança quantas pessoas leram, viram ou ouviram efetivamente 

                                                           
7
 Impacto é um jargão utilizado pelo mercado publicitário que está relacionado ao número de pessoas que 

leram/viram/ouviram determinado comercial. Essas, diz-se, foram “impactadas” pela mensagem. 
8
 De uma maneira simplificada, Simmel (1908) define sociação como as interações e as influências que os 

indivíduos exercem uns sobre os outros. 
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uma mensagem emitida. Não é possível afirmar, por exemplo, se em torno de uma televisão, 

no momento da emissão, existiam 3 ou 15 pessoas, se o volume da TV estava alto e se todos 

estavam atentos à tela e ao conteúdo. Também com relação aos impressos, o retorno sobre a 

recepção é incerto. Como o conteúdo de um jornal e de uma revista é volumoso e a leitura 

fragmentada, é comum que leitores optem por ler ou não determinado tipo de conteúdo. 

Apesar de o cinema ser o único meio de massa que foge um pouco a essa limitação por conta 

do controle feito pela bilheteria, este não pode ser considerado um meio de investimento certo 

e seguro. É impossível para empresários preverem como se dará a aceitação de uma película 

antes da sua exibição efetiva em salas, em vários territórios diferentes.  

Outra questão relevante, que está relacionada ao negócio da comunicação e é, também, 

moldada por deliberações relacionadas à tecnologia, é a formatação dos produtos 

comercializados pela indústria da comunicação de massa. Empresas que operam no mass 

media convencionaram que um comercial de TV, por exemplo, deveria ter duração de 15, 30, 

45 ou 60 segundos para ser veiculado. Os valores cobrados dos anunciantes estão atrelados a 

estes formatos e à audiência. As emissoras são rígidas: os formatos veiculados têm sempre 

que ser múltiplos de 15. Um comercial de 31 ou 32 segundos poderá receber um corte seco a 

fim de não comprometer a programação estabelecida naquele horário, naquele canal de TV. 

Com o desenvolvimento das NTC, não apenas o conteúdo e a linguagem sofreram alterações, 

como também os aspectos comerciais da comunicação. O mesmo filme que seria exibido nas 

emissoras de TV pode ser veiculado em sites como Youtube
9
 ou Vimeo

10
, com a duração 

mais conveniente para o anunciante. Se o perfil do anunciante associado ao site for gratuito, 

este poderá sofrer algumas limitações do tamanho do arquivo a ser exibido, e 

consequentemente da qualidade do produto. Caso o perfil do anunciante associado ao site seja 

patrocinado, a restrição já não existirá e o filme exibido poderá ter qualquer duração, ter o 

tamanho de arquivo maior e alta qualidade de imagem e poderá, ainda, ser exibido quantas 

vezes o espectador desejar, não apenas em um horário pré-definido como no mass media. Os 

preços praticados, neste último caso, não são referentes à duração do vídeo e nem ao número 

de vezes que ele será exibido, e sim a especificidades negociadas previamente entre a área 

comercial do site e o anunciante. 

 

2.2.2 As Novas Tecnologias da Comunicação 

                                                           
9
 www.youtube.com 

10
 www.vimeo.com 



27 
 

 
 

Foi o desenvolvimento do computador na década de 1940 que tornou possível a 

existência da Internet, das NTC e provocou grandes transformações na forma de as pessoas 

comunicarem-se e, consequentemente, na indústria midiática. Em 1995, o fundador da 

empresa Microsoft, Bill Gates, responsável pela criação de sistemas aptos a operar nas NTC e 

pela popularização dos computadores na maior parte dos países ocidentais, declarou que a 

missão da sua empresa seria a de colocar um computador em cada mesa e em cada casa
11

. O 

dispositivo (também chamado de microcomputador ou ainda de PC – Personal Computer) foi 

sendo, gradativamente, barateado pela indústria e teve o seu tamanho físico reduzido e a sua 

operacionalidade simplificada, tornando possível que, a cada novo dia, mais pessoas 

adquirissem o produto, que, desde então, virou um sonho de consumo. Essa acessibilidade, 

fez com que o computador ganhasse tanta importância para a sociedade contemporânea que, 

nos dias atuais, é possível não somente encontrar mais de uma unidade em inúmeras casas, 

como também vê-lo, de certa forma, integrado aos mais diversos tipos de produtos. O 

computador tornou-se uma tecnologia ubíqua e estimulou o surgimento de novas formas de 

comunicação e de novas configurações interativas entre as pessoas em sociedade. Ribeiro 

(2003, p.21) acrescenta que “os dispositivos informacionais, e em especial o computador, vão 

colocando à disposição dos usuários a oportunidade de explorar novas possibilidades 

relacionais e ambiências derivadas por e através dos espaços virtuais”. A oferta do 

computador possibilitou o surgimento de uma nova mediação: a CMC ou Comunicação 

Mediada por Computador.  

A CMC pode ser considerada uma das expressões mais efetivas da relação complexa e 

multilateral existente entre a tecnologia e a sociedade. Ribeiro (2003, p. 23) ressalta em sua 

pesquisa a diferença existente entre as terminologias ciberespaço e CMC, dando ênfase à 

necessidade de compreendermos melhor cada um dos conceitos sob pena de sustentarmos 

estudos em bases indefinidas e imprecisas. Com esse propósito, o autor define ciberespaço 

“como um não-lugar, um espaço constituído essencialmente de elementos e situações 

transitórias, onde se observa uma certa flexibilização das práticas sociais e os contatos se 

efetivam de  forma relativamente anônima”; e propõe uma definição para CMC “como um 

espaço de ambiência social de novas experiências comunicacionais e de possibilidades 

tecnológicas”. A CMC veio, assim, proporcionar ao usuário agilidade na recepção e emissão 

de mensagens, impulsionando, consequentemente, a circulação de informações em um espaço 

                                                           
11
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indeterminado e em curto intervalo de tempo, conforme nos diz Thompson (1999) em um 

raciocínio que pode se aproximar da mediação por computador: 

O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e de 

interação e novos tipos de relacionamentos sociais – formas que são bastante 

diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana. [...] 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a interação se dissocia do 

ambiente físico, de tal maneira que os indivíduos podem interagir uns com os outros 

ainda que não partilhem do mesmo ambiente espaço-temporal. O uso dos meios de 

comunicação proporciona assim novas formas de interação que se estendem no 

espaço (e talvez também no tempo), e que oferecem um leque de características que 

as diferencia das interações face-a-face (p. 77). 

 

A CMC contribuiu para a reconfiguração do modelo básico da teoria da comunicação 

levando à quebra de monopólio do pólo emissor (LEMOS, 2004). Isso significa dizer que, em 

posse de um computador, qualquer pessoa pode ser capaz de emitir uma mensagem 

diminuindo a significância do esquema “de poucos para muitos” e inaugurando um novo e 

variado esquema: “de poucos para poucos”, de “muitos para poucos”, “de muitos para 

muitos” e também, se necessário, “de poucos para muitos”, como na comunicação tradicional. 

Para ilustrar a transformação e, ao mesmo tempo, a emergência da teoria, Primo (2008, p.11) 

propõe uma reflexão sobre o seguinte esquema: webdesigner  → site → Internet ← usuário. 

Sendo o termo “emissor” substituído pelo “webdesigner” e o “receptor” pelo termo “usuário”. 

Muito embora o próprio autor questione a abrangência e a eficácia do modelo proposto, 

acreditamos que o mesmo seja capaz de sinalizar, ainda que de forma simbólica, uma 

alteração na configuração do modelo de negócio da comunicação. A mudança tem interessado 

as organizações que, atentas, vêm buscando mecanismos de levar o usuário comum para o seu 

lado, incentivando-o a emitir notícias e comentários positivos sobre seus produtos e serviços. 

Podem ainda, atuar como emissoras diretas de comunicação sem recorrer à utilização de 

intermediário, neste caso, os meios de comunicação de massa. Nesta modalidade, além de 

estabelecerem uma proximidade com o seu público, as organizações diminuem sensivelmente 

custos com propaganda ou até com pesquisas mercadológicas, já que essas ferramentas 

também facilitam às organizações a interpretação de opiniões, de necessidade e dos desejos de 

seus consumidores e prospects
12

. 

A rapidez da difusão das mensagens e a aproximação das distâncias físicas 

possibilitaram que a própria sociedade, de forma espontânea e sem ter, necessariamente, um 

conhecimento mais sofisticado, percebesse os benefícios nesta interação. Um anônimo com 
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acesso a um programa de computador que, agora, pode ser livremente disponibilizado na 

Internet, dispõe de tecnologia para viabilizar músicas de qualidade compatível às produzidas 

pelas grandes gravadoras, filmes tão bons quanto os criados pelos grandes estúdios, e notícias 

tão críveis quanto às veiculadas pelos grandes jornais. A transformação das formas como 

produzimos e consumimos notícia foi também observada pelo então Diretor-executivo
13

 do 

MidiaLab do MIT
14

, Walter Bender: 

Hoje o consumidor médio tem ferramentas que jamais estiveram à sua disposição. 

De fato, têm sua própria imprensa, sob forma de computadores conectados à 

Internet. Eles têm os meios de contar suas narrativas para grande número de pessoas 

próximas e distantes, e essa capacidade muda o relacionamento estabelecido entre os 

consumidores e os provedores de informações tradicionais. O papel dos 

consumidores já não é somente consumir. Suas expectativas mudaram. São eles 

agora parte do diálogo – estão engajados no tipo de discurso que antes ocorria muito 

além de sua esfera de ação (in SAAD, 2003, p. 13). 

 

A realidade da nova configuração da mídia neste início de século XXI impulsionou um 

amplo debate sobre o negócio da comunicação e a capacidade da mídia convencional em 

continuar gerando receita e levando mensagens publicitárias aos consumidores nos mesmos 

padrões estabelecidos e adotados anteriormente. O acesso relativamente fácil às NTC está 

forçando a tradicional indústria midiática a se atualizar, e uma legião de empreendedores a 

desenvolver novos negócios explorando a nova sociedade da informação e, principalmente, a 

proximidade conquistada junto ao consumidor. 

 

2.3 A COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL EM UM CENÁRIO DE 

TRANSFORMAÇÕES 

Desde que a comunicação de massa solidificou-se, organizações que fazem parte da 

indústria de bens de consumo utilizam com regularidade os seus meios e recursos para 

emitirem mensagens para o seu consumidor e público alvo
15

. O conteúdo divulgado é o mais 

variado possível: lançamento de novos produtos e serviços, promoções de produtos novos e 

antigos, convocação para recall
16

, idealização de imagem institucional, debate e embate com a 

concorrência, eventos, entretenimento e muitos outros. Os investimentos, neste sentido, por 
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 Texto datado de 30 de abril de 2003. 
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 MIT – Massachusetts Institute of Techcology. 
15

 Pessoas que não necessariamente consomem o produto, mas que a empresa tem interesse que passem a 

consumir. 
16

 Chama-se recall a execução em massa de um ajuste, troca ou devolução de um determinado produto com 

problema. 
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menores que sejam, são considerados caros até mesmo para as empresas mais bem 

estruturadas e dotadas de boas condições financeiras. O cálculo do investimento de um 

comercial de TV, por exemplo, é feito com base no número de uma possível audiência 

relacionada a um determinado horário de veiculação e programa, além do tempo que a peça 

ocupará na mídia. Esse cálculo, na verdade, é uma projeção feita pelos veículos com a 

utilização de resultados dos meses e anos anteriores. O anunciante paga caro e 

antecipadamente por um valor impreciso, ou seja, paga por uma promessa. No momento em 

que o comercial vai ao ar, nada assegura ao investidor que a projeção feita pelos veículos está 

sub ou superestimada. Os anunciantes não têm alternativas já que toda indústria da 

comunicação de massa opera sob o mesmo modelo de negócio. Por outro lado, os meios de 

aferição de audiência, que poderiam servir para ratificar a veracidade dos cálculos, são 

também suscetíveis a falhas
17

. A condição estabelecida para fazer parte deste negócio é 

intermediada por grandes empresas da indústria da comunicação, as responsáveis pelos mass 

media, como emissoras de TV, rádio, produtoras de cinema e vídeo, além de jornais e 

revistas. Boa parte destes grandes grupos detém o controle, muitas vezes, sobre mais de um 

veículo, garantindo uma forte atuação sobre o número da audiência e, consequentemente, 

maior poder de barganha
18

 junto ao mercado interessado. Manter a audiência e o interesse do 

público no conteúdo veiculado pelos mass media é condição fundamental para que o negócio 

da indústria da comunicação unidirecional seja mantido. Durante décadas, esse formato foi 

um sucesso imbatível. No Brasil, uma novela chegou a atingir o recorde mundial ao registrar 

95% de audiência, com picos de 100% no seu último capítulo
19

. Tornou-se rotina a TV Globo, 

por exemplo, registrar mais de 50% de audiência em seu principal telejornal; quase nenhum 

outro país do mundo tem índices tão altos. A faixa de horário
20

 em cuja novela e telejornal são 

veiculados é chamada de “horário nobre”. O apelido está em consonância com o alto número 

de espectadores envolvidos de uma só vez no mesmo período e, consequentemente, ao alto 

valor de veiculação do seu espaço comercial.  

A posição de superioridade atribuída aos veículos de comunicação de massa começou a 

sofrer alterações com a popularização do computador e da internet. Sobre a condição 
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 A aferição feita por grandes institutos de pesquisa como o Ibope ou o Nielsen, por exemplo, privilegia cidades 
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 A novela Roque Santeiro, produzida pela TV Globo em 1985, segundo dados do Ibope, um dos maiores e mais 
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vivenciada pelos veículos de comunicação de massa e pela comunicação digital, neste cenário 

de início de um novo século, Anderson (2006) esclarece que: 

A grande vantagem do broadcast é sua capacidade de levar um programa a milhões 

de pessoas com eficiência sem igual. Mas não é capaz de fazer o oposto – levar um 

milhão de programas para cada pessoa. No entanto, isso é exatamente o que a 

internet faz tão bem. A economia na era do broadcast exigia programas de grande 

sucesso – algo grandioso – para atrair audiências enormes. Hoje, a realidade é a 

oposta. Servir a mesma coisa para atrair milhões de pessoas ao mesmo tempo é 

demasiado dispendioso e oneroso para as redes de distribuição destinadas a 

comunicação ponto a ponto (p.05). 

 

Um dos pontos levantados pelo pesquisador americano refere-se ao que chamamos de 

sincronicidade ou a ausência desta. Para que os espectadores tenham acesso às informações 

emitidas pelos veículos de massa, em especial a TV, o rádio e o cinema, eles precisam estar 

disponíveis e conectados a um suporte mediador no mesmo horário e de uma única vez. Ao 

contrário do que acontece com as NTC – pelas quais o usuário acessa o conteúdo que melhor 

lhe convier, a qualquer hora e local, podendo ainda utilizar suportes diferentes para mediar 

essa comunicação – nas CMCs, conforme nos diz Ribeiro (2003), existem dois tipos de 

possibilidades: a modalidade síncrona e a modalidade assíncrona. A modalidade síncrona 

propicia que usuários compartilhem a mesma mensagem, de maneira simultânea, em espaços 

diferentes. É a modalidade que é utilizada também pelos mass media e que nas NTC podem 

ser observada por meio de chats, salas de bate-papo e em algumas transmissões multimídia ao 

vivo, via streaming
21

, por exemplo. Já a modalidade assíncrona possibilita que usuários 

interajam entre si sem a necessidade de estarem conectados simultaneamente, “não 

precisando, desta forma, da coincidência temporal” (2003, p.25). A possibilidade de emitir 

mensagens e de essas serem recebidas a qualquer hora e em qualquer lugar é um dos fatores 

que atraem investimentos por parte de organizações, geralmente, interessadas em publicizar as 

suas mensagens. Unido a isso, a facilidade com que esses conteúdos possam ser copiados e 

repassados de pessoa a pessoa infiltrando-se nas mais diferentes redes, das mais diversas 

formas, utilizando diferentes suportes. A esse respeito, Primo (2007, p.03) esclarece a questão 

afirmando que “como se pode recordar, a internet foi logo celebrada por sua tecnologia pull (o 

conteúdo é puxado pela audiência), que se opunha ao modelo push (o conteúdo é 

“empurrado” até a audiência) da mídia massiva”.  

Os blogs, ferramentas de editoração e publicação pessoal, digital, simplificada e 

disponibilizada gratuitamente via web, talvez tenham sido o sinal mais latente e representativo 
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da mudança da comunicação motivada pelas NTC. Por meio de um blog, pessoas das mais 

variadas idades, classes e posições sociais passaram a editar conteúdo na internet e a atrair 

leitores e visitantes. A experimentação por parte da população deu a dimensão ao mercado do 

que viria a significar, ainda que no final do século XX, a liberação do pólo emissor (LEMOS, 

2004). Os adolescentes foram os primeiros a utilizar a ferramenta, mas logo depois muitos 

outros interessados aderiram à novidade, jornalistas
22

 inclusive. O público foi atraído pela 

possibilidade de obter informação por meio de uma linguagem menos formal, mais ágil e 

ainda manter, em alguns casos, uma aproximação com o produtor do conteúdo, neste caso o 

blogueiro
23

. Os blogs tornaram-se, em pouco tempo, um espaço de troca e compartilhamento 

de informações capazes de atrair um grande público leitor e de levar instabilidade econômica 

a grandes e tradicionais jornais e revistas. Muito embora o fluxo de leitores não possa ser, 

com frequência, comparado ao de um grande jornal, a audiência envolvida com blogs passou 

a interessar às organizações por ter a capacidade de estabelecer conexões com outros sub-

sistemas, como nos informa Primo (2007). 

Mesmo os blogs que reúnem pequenos grupos com interesses segmentados ganham 

peso na rede a partir de sua interconexão com outros sub-sistemas. Ou seja, o 

modelo informacional de um grande centro distribuidor de mensagens passa a 

competir com a lógica sistêmica da conexão de micro-redes. Em outras palavras, 

enquanto modelo massivo foca-se no centro, a web 2.0 fortalece as bordas da rede 

(p. 03). 

 

Os blogs passaram a ser utilizados pelas organizações com fins comerciais tanto quanto 

muitas outras ferramentas criadas a partir das NTC. Estas foram responsáveis por promover 

transformações na forma como as pessoas comunicam-se entre iguais e também na forma 

como as organizações comunicam-se com as pessoas, independentemente da função que 

ocupam no meio organizacional. Os sistemas e as ferramentas desenvolvidos mediante as 

possibilidades tecnológicas transformaram a relação das organizações com a comunidade, 

com os seus funcionários, com fornecedores e também com clientes, como nos mostra 

Castells (2003): 

Ao usar a Internet como um meio fundamental de comunicação e processamento de 

informação, a empresa adota a rede como sua forma organizacional. Essa 

transformação sociotécnica permeia o sistema econômico em sua totalidade, e afeta 

os processos de criação, de troca e de distribuição de valor. Assim, capital e 
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trabalho, os componentes-chave de todos os processos de negócios, são modificados 

em suas características, bem como no modo como operam (p. 57). 

 

A modificação da relação entre capital e trabalho, citada por Castell pode ser observada, 

por exemplo, na forma como as organizações passaram a se comunicar diretamente com o seu 

público, abrindo mão, em alguns casos, da intermediação feita pelas grandes redes e veículos 

e, também, na apropriação do trabalho desenvolvido pelo usuário comum na internet, mais 

especificamente, nos sites estabelecidos na web 2.0
24

, como o Youtube, e nos Sites de Redes 

Sociais, como o Facebook
25

 e o Twitter
26

. As organizações observaram que as mensagens 

criadas e difundidas de forma espontânea por um usuário comum têm um apelo bem diferente 

daquele difundido pelos meios de comunicação de massa. O conteúdo publicitário gerado pelo 

consumidor traz consigo uma chancela de veracidade e um apelo quase testemunhal. É como 

se o produtor da mensagem estivesse realmente envolvido com os produtos / marcas a ponto 

de recomendá-los aos seus amigos mais íntimos. Uma mensagem emitida para um amigo via 

internet traz, além da eventual assinatura do anunciante, a assinatura do emissor, 

diferentemente do que acontece com a publicidade veiculada nos meios convencionais que é, 

na grande maioria das vezes, criada e produzida por publicitários pagos para fazerem parecer 

normal que os próprio anunciantes falem bem deles mesmos.  

Além das significativas questões de conteúdo, as organizações conseguem, com o apoio 

das NTC, obter informações sobre o retorno obtido com os investimentos realizados, como 

nos esclarece Castells (2003, p. 141): “uma variedade de tecnologias de controle emergiu dos 

interesses entrelaçados do comércio e dos governos. Há tecnologias de identificação, 

vigilância e de investigação”.  É possível saber, por meio das ferramentas que vasculham e 

aferem o meio digital, quantas pessoas viram e interagiram com determinada mensagem, de 

que ponto (na própria internet) elas partiram, quantos cliques deram, que comentários fizeram, 

se compraram ou não produtos, quanto tempo ficaram expostos a determinada mensagem, se 

difundiram a informação por meio de links disponibilizados no site, e uma quantidade maior 

de informações do que qualquer outro veiculo anterior foi capaz de aferir e de disponibilizar. 

Além de informações sobre o consumo de produtos e de notícias, organizações, de posse das 

ferramentas disponíveis pelas NTC, têm interesse em coletar o máximo de dados sobre os 

seus consumidores. Lessing (1999, p.153 apud CASTELLS, 2003, p. 143) afirma que “nos 
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Estados Unidos, 92% dos websites coletam dados pessoais de seus usuários e os processam 

segundo seus interesses comerciais”. Fazem essa coleta sem a necessidade de contratar 

grandes institutos de pesquisa e nem de investir tempo e grande volume de recursos para obter 

respostas que servirão para compreender mais profundamente os desejos e as necessidades do 

seu mercado potencial, modificar produtos e serviços, direcionar mais adequadamente os seus 

esforços de comunicação, entre outros. 

A cada dia, novos suportes são criados, novas tecnologias são desenvolvidas, novos 

mecanismos e linguagens interativas são apropriados pelo público e pelas organizações. Não 

se pode afirmar, entretanto, que as NTC irão substituir a tradicional comunicação de massa. 

Primeiro, porque os mass media são meios ainda adequados à emissão de mensagens que 

apresentam propósitos específicos, como os produtos dirigidos à maioria, a exemplo de 

refrigerantes e sabão em pó. Segundo, porque também as próprias NTC dispõem de 

mecanismos capazes de promover comunicação de poucos para muitos. O que já é possível 

verificar é que as NTC modificaram as formas com as quais as organizações passaram a 

coletar informações sobre os hábitos de consumo do seu público, sobre a imagem que clientes 

têm dos seus produtos e serviços, sobre a sua concorrência, seus fornecedores e toda a sua 

cadeia produtiva. Modificaram ainda as formas pelas quais essas empresas buscam interagir 

com o público, estimular produção de conteúdo, publicizar as suas mensagens, e utilizar a sua 

presença na rede para fazer tudo isso. A evolução da tecnologia certamente virá da mesma 

forma como novas interações sociotécnicas. Tudo que ainda não se sabe ou se conhece partirá 

de um ponto que já foi viabilizado economicamente e apropriado pela sociedade.  
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3 OS SITES DE REDES SOCIAIS E O TWITTER 

 

A possibilidade de o homem interagir e socializar utilizando a mediação do computador 

mudou a perspectiva da comunicação na contemporaneidade. Os Sites de Redes Sociais talvez 

sejam as novas tecnologias da comunicação que mais despertaram a atenção e o interesse das 

pessoas, nos últimos anos. Novos empreendimentos tecnológicos surgem com uma velocidade 

muito grande, propagam a existência de muitas novidades, absorvem usuários, chamam a 

atenção da imprensa, atraem investimentos e muitas vezes acabam com a mesma velocidade 

com a qual foram criados. Usuários comuns, profissionais das mais diversas áreas, e 

organizações dos mais variados segmentos desdobram-se na tentativa de conquistar espaço e 

fazer conexões em um espaço que já foi também definido como um não-lugar (AUGÉ, 1994). 

De forma equivocada, boa parte dos admiradores dessa tecnologia passou a chamar esses 

meios de redes sociais, esquecendo que as redes sociais não representam uma novidade, tão 

pouco uma exclusividade da área da comunicação. As redes sociais tornaram-se realidade a 

partir do momento em que o homem passou a conviver em grupos, em sociedade. “O trabalho 

pessoal em redes de conexões é tão antigo quanto a história da humanidade, mas, apenas nas 

últimas décadas, as pessoas passaram a percebê-lo como uma ferramenta organizacional” 

(MARTELETO, 2001, p. 72). A novidade são os Sites de Redes Sociais, meios que ajudam a 

mediar a comunicação e fazem parte do leque das novas tecnologias digitais. Os Sites de 

Redes Sociais estão sendo apontados como ferramentas poderosas capazes de diminuir 

distâncias, facilitar a construção e manutenção das relações, e dar voz ao cidadão comum 

corroborando para o acesso deste ao Capital Social
27

. 

Para que se possa compreender melhor as relações que acontecem nos sites de redes 

sociais e os fluxos de informações e trocas sociais que impactam nesta estrutura (RECUERO, 

2009, p. 24), faz-se necessária uma breve descrição dos principais conceitos de redes sociais e 

as suas congruências com as redes sociais que se formam no universo digital. 

 

3.1 PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS 

Utilizando como base o conhecido estudo do matemático russo Leonhard Euler, o 

pesquisador Ugarte (2007, p. 03) definiu uma rede “como um conjunto de nodos (também 
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chamados de pontos ou vértices) que em uma análise social representam os atores em uma 

rede, unidos por linhas que representam a relação que os unem”.
28

 Já a autora Recuero (2009, 

p. 24) cita os pesquisadores Wasserman e Faut, Degenne e Forse ao afirmar que uma rede 

social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais). A pesquisadora acredita 

que:  

Uma rede, assim é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo 

social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de 

rede tem assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar atores sociais 

e nem suas conexões (p. 24). 

 

As conexões mantidas nas redes podem variar de acordo com sua própria estrutura. As 

redes podem apresentar uma estrutura centralizada, descentralizada ou distribuída, como pode 

ser verificada na figura 01. 

 

 

 Recuero (2009c, online) define as redes centralizadas, descentralizadas e distribuídas 

da seguinte forma: 

Poderiam representar redes onde há maior e menor concentração de poder. A rede 

distribuída, por definição, é a rede onde há maior igualdade na estrutura de poder, 

onde os indivíduos não estão hierarquizados. Já a rede centralizada e descentralizada 

representam, necessariamente, redes hierarquizadas e com estruturas de poder bem 

definidas e concentradas em determinados atores. 

                                                           
28

 Tradução da autora: para “La rede se define como um conjunto de nodos (también llamados puntos o vértices) 

que em análises social representam a los actores de la red, unidos por líneas que representam La relación o 

relaciones que lês unen”. 

Figura 01: Estrutura de rede (BARAN, 1964 apud FRANCO, 2008,  online) 
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É a estrutura de formação da rede que facilita ou não a aproximação dos atores, a 

formação de conexões e a distribuição da informação. As redes são dinâmicas tanto quanto as 

relações mantidas em sua estrutura, e essa capacidade de interagir dos seus nós é que poderá 

definir o conjunto social. O pesquisado Watts (2003, pág 28) afirma em seu livro Six Degrees 

que “Em vez de entender as redes como meros condutores através dos quais a influência se 

propaga segundo as suas próprias regras, têm se tratado as próprias redes como uma 

representação direta de sua influência”. A conceituação de Watts aproxima-se da ideia geral 

de Capital Social, que destaca o fortalecimento dos nós em suas individualidades como uma 

condição relevante para que a própria rede também se fortaleça e vice-versa. O conceito de 

influência, talvez possa ser compreendido como a possibilidade de um nó permitir ou impedir 

a transmissão de informação dentro da rede ou a criação de uma nova conexão.  

Outro conceito importante dentro do estudo de redes sociais é o de clustering. Ugarte 

(2007, p. 07) definiu clustering como “a tendência que existe de dois conhecidos comuns a 

um terceiro se conhecerem entre si [...] o clustering faz com que uma grande rede social se 

pareça mais uma rede de redes do que uma única rede muito interconectada”.
29

 Essa coesão 

nos clusterings é observada também no Twitter, Site de Rede Social que é objeto principal 

desta pesquisa. Analisando os conceitos utilizados na definição de rede, e compreendendo que 

estes podem ser aproximados das estruturas dos Sites de Redes Sociais existentes na internet, 

talvez possamos definir o Twitter como uma grande rede descentralizada, formada por 

conjunto de menores redes centralizadas, que se conectam por meio de pontes.  

Muito embora as redes sociais tenham as mesmas variantes estruturais, os Sites de 

Redes Sociais apresentam particularidades como, por exemplo, possibilitar com que a 

comunicação entre os interagentes de uma rede seja mediada pelo computador, o que torna as 

relações sensíveis às limitações impostas pela interface dos sistemas e à sincronicidade ou 

assincronicidade da comunicação. A facilidade de acessar pessoas de uma rede, estabelecer 

novas conexões, emitir mensagem, integrar grupos a qualquer hora e de qualquer lugar, 

despertou o desejo de milhares de pessoas de dividir e se relacionar nesses espaços digitais. 

Para o pesquisador Ribeiro (2005), a interação homem, software e hardware pode, inclusive, 

auxiliar na formação da identidade das pessoas: 

 

                                                           
29

 Tradução da autora: para “la tendência que tienen dos conocidos comunes a um tercero a conocerse entre si 

(...) El clustering hace que La gran red social se parezca más uma red de redes que a uma única red muy 

interconectada”. 
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A rigor, podemos pensar que elas [as identidades] são construídas não apenas como 

elementos diretamente derivados das trocas comunicacionais travadas no ambiente, 

mas também de um complexo conjunto que contém, além do processo interacional 

efetivado com os demais participantes, as interações efetuadas com as máquinas (os 

computadores) e com os respectivos programas tecnológicos (os softwares) (p. 06). 

 

Os sistemas disponíveis na internet, ou softwares, como nos diz Ribeiro (2005, p. 31), 

por si só não podem ser configurados como redes sociais. As redes sociais no ambiente digital 

só poderão configurar-se como tal a partir das apropriações feitas pelos usuários nesses 

ambientes (RECUERO, 2009). Compreendemos como “apropriações” a forma como os 

sistemas são utilizados pelos usuários. Muitas vezes, os espaços são definidos com um 

propósito específico, mas são utilizados pelo público de uma maneira criativa e particular, 

diferente da maneira como, inicialmente, foi concebida. No Twitter, por exemplo, os usuários 

passaram a utilizar uma linguagem especial para retransmissão de mensagens e indicação de 

pessoas que não foi, inicialmente, prevista pelos seus desenvolvedores. 

Outro conceito importante para a compreensão desta pesquisa é a definição de ator
30

. 

Recuero (2009, p. 25) esclarece que os atores são o primeiro elemento da rede social, 

representado pelos nós (ou nodos). Eles atuam de forma a moldar as estruturas sociais através 

da interação e da constituição de laços sociais. O interessante é que para a pesquisadora, um 

ator não necessariamente, é uma pessoa. Para Recuero (2009), essa é uma característica 

importante que distingue uma rede social de um SRS. Como não são imediatamente 

discerníveis, os atores podem ser representados por um weblog ou um fotolog, explica. 

Compreendemos, para efeito desta pesquisa, que um ator pode, também, ser uma pessoa ou 

organização com perfil no Twitter.  Ator detentor de um perfil organizacional, tal qual um 

usuário comum, tem também uma identidade e costuma estabelecer estratégias a fim de 

atingir os seus objetivos comerciais e de comunicação.  

 

3.2 O TWITTER E SEUS PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

Em 2006, motivados pela necessidade de transformar a empresa Odeo Inc.
31

 frente a 

uma dura crise empresarial que atravessavam, os americanos Jack Dorsey, Biz Stone e Evan 

Willians começaram a pensar e desenvolver o projeto que daria origem ao que hoje se chama 

Twitter. O objetivo inicial era lançar um comunicador instantâneo que pudesse unir uma rede 

                                                           
30

 Muito embora compreendamos a abrangência e a complexidade atual do conceito e, principalmente no que se 

refere à perspectiva latouriana e da sua teoria ator-rede, utilizaremos a terminologia “ator” como um sinônimo do 

termo usuário, seja ele individual ou organizacional. 
31

 Atualmente denominada Obvious Corporation. 
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de amigos e fosse atualizado pelo celular. Os usuários desta rede poderiam enviar e receber 

mensagens via SMS
32

 e deveriam responder a pergunta “O que você está fazendo?
33

”. A ideia 

original era a de que amigos unidos por meio destas conexões comunicassem-se uns com os 

outros, passando informações e impressões do que estavam fazendo, vendo, ouvindo e 

vivendo. Ainda em fase beta
34

, um de seus fundadores disse sobre o objetivo maior da nova 

ferramenta: “Eu quero ter um serviço de envio que nos conecte pelos telefones usando 

texto”.
35

  

Para viabilizar o projeto, os mentores do projeto precisaram adequar a sua ideia ao 

suporte existente na época, o SMS. A tecnologia disponível permitia apenas que textos com 

até 160 caracteres fossem enviados pelo celular. O Twitter Inc. formatou então, a sua estrutura 

partindo do princípio que seriam necessários 20 caracteres para que os usuários registrassem o 

seu login e mais 140 caracteres para redigirem as suas mensagens. Essa característica, de certa 

forma, imposta pela tecnologia é, até hoje, o traço mais imperativo das mensagens 

transmitidas via Twitter.  

Por outro lado, o funcionamento do Twitter e o envio de mensagens dependem de uma 

série de possibilidades tecnológicas, muitas vezes desconhecidas do grande público. Em 

pouco mais de 10 anos de tecnologia móvel, o mundo viu seus usuários transitarem entre 

celulares analógicos de primeira geração, depois para segunda geração, passando de TDMA a 

CDMA, depois a GMS vindo, por último, no início dos anos 2000, com a terceira geração de 

celular, a tecnologia conhecida como 3G. A utilização da tecnologia 3G possibilitou, entre 

outros benefícios, padronização entre tecnologias de diversos países do mundo, aparelhos 

celulares com mais recursos, além de conexão à internet móvel com maior velocidade. Os 

aparelhos que funcionam utilizando essa tecnologia como base costumam oferecer câmera 

fotográfica e filmadora, GPS, rádio e MP3 Player, gravador de voz, acesso à internet e a 

programas de e-mails, agenda, entre outros. 

O que seria uma ferramenta para ser utilizada prioritariamente pelo celular, foi sendo 

também desenvolvida considerando as possibilidades de suporte oferecidas pela web, não 

necessariamente móvel. Essa nova perspectiva fez do Twitter uma ferramenta com maior 

                                                           
32

 Short Message Service. Um tipo de mensagem curta que é transmitido entre telefones móveis. 
33

 O Twitter Inc. alterou a pergunta para “O que está acontecendo?”   
34

 Chama-se de beta a fase em que alguns sistemas já estão disponíveis para os usuários, muito embora não 

estejam ainda totalmente finalizados e prontos para uso.  
35

 Citação feita por Jack Dorsey e encontrada no site que aborda a história do Twitter 

<http://www.140characters.com/2009/01/30/how-twitter-was-born> Acesso em 01 jun. 2011. Tradução da 

autora: para o texto “I want to have a dispatch service that connects us on our phones using text”. 

http://www.140characters.com/2009/01/30/how-twitter-was-born
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variedade de funções e de possibilidades, inclusive a de dar suporte a inúmeros aplicativos
36

 

que trabalham em convergência
37

 com ele, embora, algumas vezes, funcionem fora de sua 

estrutura básica. Esses aplicativos possibilitaram, inclusive, a oferta de serviços 

complementares como a exibição de vídeos, fotografias, mapas, blogs convencionais, 

programa de geolocalização, encurtadores de URLs
38

 etc. Com o desenvolvimento da 

ferramenta em outras frentes, as narrativas emergentes dentro deste contexto acompanharam, 

também, as novas possibilidades de interação, de compartilhamento, de cooperação, de 

mobilização e de comunicação. Além das páginas do próprio Twitter, os usuários da 

ferramenta podem acessar o seu perfil e a sua rede por meio de aplicativos diversos. Cada um 

deles possui características e estruturas particulares que possibilitam as mais diferentes 

experiências. Evidentemente, essa variedade de oferta, também interessa às organizações, 

principalmente por possibilitarem acesso fácil, constante e frequente. Apesar de compreender 

a relevância de uma análise mais ampla, essa pesquisa trata dos aspectos comunicacionais 

gerados a partir do uso do Twitter, aqui denominado de Padrão.
39

 

 

3.2.1 Os Aspectos Estruturais do Twitter Padrão 

O Twitter foi fundado em 2006 pelos americanos Jack Dorsey, Biz Stone e Evan 

Willians
40

, e ficou conhecido popularmente como um microblog, principalmente, por limitar 

em até 140 caracteres as mensagens postadas no seu ambiente. Recuero (2009, p. 174) 

esclarece que, apesar desta denominação ser bastante difundida e do Twitter possuir uma 

estrutura semelhante a dos blogs, as apropriações feitas a partir das ferramentas, blog e 

Twitter são muito diferentes. Por conta das características diferenciadas em sua estrutura e das 

possibilidades de utilização, as autoras Recuero e Zago (2009) optaram por classificar o 

Twitter como um micromensageiro. É comum que outras definições sejam utilizadas na 

tentativa de descrevê-lo como, por exemplo, um misto de blog, rede social e mensageiro 

                                                           
36

 Segundo Recuero (2009, p. 174), “uma das características mais importantes do sistema [Twitter] é que permite 

que sua API seja utilizada para a construção de ferramentas”. 
37

 O conceito de convergência é descrito por Jenkins (2009, p. 29) como “fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos nos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências 

de entretenimento que desejam”. 
38

 Uniform Resource Locator ou em português Localizador Padrão de Recursos. 
39

 Aquele que, originalmente é chamado de standard e pode ser acessado da web partir de um navegador, por 

meio do endereço www.twitter.com. 
40

 Evan Willians (e a sua empresa Pyra Labs) foi responsável por desenvolver a ferramenta Blogger e popularizar 

a utilização dos blogs na década de 1990. Em 2003, o Blogger foi vendido ao Google que atualmente detém a 

sua propriedade e controle.
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instantâneo (ORIHUELA, 200)
41

. Essa discordância quanto a classificações do Twitter pode 

ser um indicativo da peculiaridade estrutural que a ferramenta possui. O seu próprio co-

criador, Jack Dorsey, entrou na discussão, indiretamente, afirmando, em entrevista 

concedida
42

, que “o Twitter não é uma rede social, é uma ferramenta de comunicação”. 

Mesmo reconhecendo a importância do depoimento de Jack Dorsey, acreditamos que o fato 

de ser considerado um Site de Rede Social não exclui a possibilidade de ser também uma 

ferramenta de comunicação. Pelo contrário, um conceito pode ser reforçado pelo outro. Os 

pesquisadores americanos Boyd, Golder e Lotan (2010, p. 2) também discutem as diferentes 

possibilidades para a classificação da ferramenta e concluem que “o Twitter combina 

elementos de sites de redes sociais e blogs, mas com algumas notáveis diferenças”.
43

 Por 

conta das diferenças apresentadas
44

 nos blogs e no Twitter, identificadas por alguns 

pesquisadores, consideramos que a definição mais adequada para efeitos desta pesquisa é 

realmente a sugerida pelos americanos Boyd, Golder e Lotan (2010). 

Independentemente dos rótulos, o Twitter segue a sua trajetória atraindo cada vez mais 

usuários. Jornalistas, acadêmicos, publicitários, escritores, políticos, celebridades, estudantes, 

formadores de opinião, pessoas e empresas com os mais diversos fins buscam na ferramenta 

oportunidade de serem ouvidas e de transmitir todo tipo de mensagens. As organizações ficam 

atentas, especialmente, na capacidade que o Twitter tem de disseminar informações, sejam 

elas boas ou ruins. Em estudo divulgado em fevereiro de 2011, o instituto de pesquisa 

ComScore
45

 apontou o Brasil como sendo o segundo país do mundo que mais acessa o 

Twitter, com 21,8%
46

 do total, perdendo apenas para a Holanda, com 22,3%. O mesmo 

instituto, desta vez, em pesquisa divulgada em abril de 2011
47

, divulgou que o Twitter atingiu 
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 In < http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/super-sitios/twitter-y-el-boom-del-microblo.php> Acesso em: 

12 de Nov. 2011. 
42

 Entrevista concedida ao jornal El Pais em 24 de maço de 2009, disponível em 

<http://www.elpais.com/articulo/internet/Twitter/red/social/herramienta/comunicacion/elpeputec/20090325elpep

unet_2/Tes> Acesso em: 01 de agosto de 2011. 
43

 Tradução da autora para: “twitter combines elements of social network sites and blogs, but with a few notable 

differences”. 
44

 As diferenças observadas nas estruturas dos blogs e dos microblogs serão apresentadas ao longo do texto desta 

dissertação. Entre elas, podemos destacar a ampla capacidade de armazenamento de informações ofertada pelos 

blogs e a possibilidade estruturada pelo Twitter de receber múltiplos e variados conteúdos de atores diferentes na 

timeline e com atualização feita em tempo real.  
45

 Autodenominada líder mundial em medição para as mídias digitais. Disponível em< 

http://www.comscore.com/por> Acesso em: 12 de Nov. 2011. 
46

 Pesquisa realizada entre dezembro de 2010 e divulgada em fevereiro de 2011. Disponível em: 

<http://www.comscoredatamine.com/2011/02/the-netherlands-leads-global-markets-in-twitter-reach> Acesso em 

20 nov. 2011. 
47

 Dados disponibilizados por meio do site. 

<http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/04/28/facebook+ja+tem+mais+visitantes+unicos+que+orkut+no+sudes

te+diz+estudo+10409389.html> Acesso em: 12 de Nov. de 2011. 

http://www.comscore.com/por/
http://www.comscoredatamine.com/2011/02/the-netherlands-leads-global-markets-in-twitter-reach
http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/04/28/facebook+ja+tem+mais+visitantes+unicos+que+orkut+no+sudeste+diz+estudo+10409389.html
http://tecnologia.ig.com.br/noticia/2011/04/28/facebook+ja+tem+mais+visitantes+unicos+que+orkut+no+sudeste+diz+estudo+10409389.html
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94 milhões de usuários brasileiros entre março de 2010 e março de 2011; isso significa um 

crescimento de 88% em relação ao estudo feito no ano anterior. A pesquisadora Zago (2011) 

faz uma análise interessante sobre a utilização do Twitter por usuários brasileiros: 

Embora na internet como um todo o português seja apenas o sexto idioma mais 

utilizado, com 73 milhões de usuários, um estudo desenvolvido pela TextWise, 

identificou o português como sendo o segundo idioma mais freqüente no Twitter, 

com  11% do total, o que torna a presença dos brasileiros mais relevante para o 

contexto da ferramenta (p.11). 

 

 Estima-se que o Twitter seja o terceiro
 
Site de Rede Social mais acessado do Brasil. A 

ferramenta perde em acesso apenas para o Orkut
48

 e o Facebook, respectivamente. A forma 

como o Twitter foi estruturado torna-o uma ferramenta diferente dos seus concorrentes e isso, 

invariavelmente, proporciona experiências de utilizações próprias tanto para o usuário comum 

quanto para o usuário organizacional. 

Os posts do Twitter são denominados tweets. A ferramenta limita o envio de textos em, 

no máximo, 140 caracteres, e permite apenas o envio de textos e hiperlinks em sua página 

principal. Fotografias, vídeos e arquivos de áudio podem ser enviados desde que estes estejam 

associados a outros aplicativos ou programas; o arquivo emitido, de qualquer forma, aparece 

no Twitter por meio de um hiperlink. A limitação de espaço talvez seja responsável por deixar 

o conteúdo postado mais objetivo e a rede, provavelmente, mais dinâmica. Muito embora, 

existam situações em que o usuário opta por não se limitar pelas imposições restritivas da 

ferramenta, publicando, algumas vezes, pensamentos e informações com mais de 140 

caracteres em vários tweets seguidos. Ocasionalmente, esse raciocínio pode ser exibido na 

timeline dos seguidores de forma entrecortada por outras mensagens de outros atores 

seguidos, como ilustra as postagens do usuário @cardososampaio expostas no exemplo 01.
49

 

                                                           
48

 www.orkut.com 
49

 Leitura em ordem cronológica reversa. 
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Exemplo 01  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Para falar mais em menos espaços, os usuários do site passaram a abreviar palavras e, 

em alguns casos, substituí-las por símbolos e sinais. Até os hiperlinks, usualmente compostos 

com muitos caracteres, passaram a serem condensados. Essa ação é possível graças à 

utilização de recursos encontrados em outros sites e a aplicativos que utilizam uma tecnologia 

de redirecionamento de URL.  

 

3.2.1.1 Hiperlinks 

Também conhecidos como links ou ainda como hipertextos, os hiperlinks são definidos 

por Johnson (2001, p. 82) como “todos aqueles vínculos de associações espalhados pela 

infosfera” e por Lévy (1993, p. 33) como “um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós 

podem ser palavras, páginas, imagens gráficas ou partes de gráficos, sequências sonoras, 

documentos complexos [....]”. No Twitter, os hiperlinks têm o papel fundamental de 

completar o discurso dos usuários e extrapolar os limites de 140 caracteres. De acordo com 

uma pesquisa feita por Recuero e Zago (2009, p. 86), 94,2% dos usuários costumam clicar 

nos links que são divulgados no Twitter. Como um hiperlink é capaz de conduzir 

unidirecionalmente as pessoas a um conteúdo variado e não linear, observamos que, muitas 

vezes, os textos que antecedem um link dentro do Twitter têm apenas a função de apresentar, 
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explicar ou dar alguma referência do que poderá ser visto a seguir. O hiperlink, utilizado com 

frequencia pelos usuários do Twitter, talvez represente uma apropriação que visa ampliar a 

capacidade ofertada pela ferramenta de expressar, por meio de mais palavras, novos e 

múltiplos conteúdos, imagens, sons e vídeos.  

A formatação de um hiperlink é alcançada com a utilização de letras ou palavras que 

dão forma a um endereço eletrônico, uma URL. Muitas vezes, a própria URL é produzida de 

maneira a deixar claro que tipo de conteúdo poderá ser encontrado no site, como, por 

exemplo, no endereço eletrônico www.receitasdechocolate.com.br ou como podemos 

verificar no tweet do exemplo 02.  

Exemplo 02 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Neste caso, a configuração do próprio hiperlink dá indicativos do conteúdo que será 

complementado pelo texto acrescentado pelo usuário do Twitter. O leitor consegue assim ter 

uma indicação mais precisa do que o tweet aborda, e pode decidir se tem interesse ou não em 

clicar no link, já que a mensagem tem maiores chances de ter sido compreendida. Ocorre que 

algumas URLs são demasiadamente longas, podendo ultrapassar, algumas vezes, o limite de 

140 caracteres impostos pela ferramenta. Para solucionar este problema, foram 

disponibilizados aplicativos
50

 capazes de condensar os hiperlinks em um número bem menor 

de caracteres. Os APPs que encurtam as URLs estão disponíveis gratuitamente na web e 

trabalham criando um tipo de máscara que encobre a URL original. Para cumprir o objetivo 

de reduzir tamanho, estes substituem palavras por letras que podem não fazer sentido aos 

usuários e podem não trazer referências ou relação com o conteúdo do site associado. O 

disfarce criado pode, involuntariamente, dificultar a interpretação de algumas mensagens 

servindo de estímulo para os usuários mais curiosos clicarem no hiperlink e compreenderem 

integralmente a mensagem, ou, ao contrário, pode desestimular o leitor a clicar no link, já que 

este não consegue compreender o conteúdo inicial do tweet. Independentemente da postura do 

leitor, o que importa neste caso é que, com a popularização dos encurtadores de hiperlinks, 

muitos tweets deixaram de ser interpretados em uma primeira leitura. A compreensão integral 
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 Aplicativos são programas que auxiliam as pessoas a desempenharem determinadas tarefas no computador ou 

em dispositivos portáveis. 
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do conteúdo dependerá do estímulo que o usuário terá ou não para abrir o hiperlink. O 

exemplo 03 ilustra uma situação na qual o produtor da mensagem fez uso de uma ferramenta 

de redução de URLs.  

Exemplo 03 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Somente por meio da análise da imagem que foi armazenada no endereço identificado 

pelo hiperlink postado, podemos compreender que a frase “Los 3 amigos” ironiza o encontro 

de 3 ex-presidentes brasileiros que, durante muitos anos, foram inimigos políticos e hoje se 

relacionam no cenário político. Ainda assim, o compartilhamento de links é uma das práticas 

principais do Twitter
51

 (BOYD, GOLDER e GILAD, 2010, p. 2). 

Os encurtadores de URL também foram apropriados por atores organizacionais. Hoje é 

possível vê-los fazendo uso da ferramenta para publicizar a sua marca ou mensagem, já que 

existem também mecanismos no mercado que possibilitam a customização das máscaras que 

encobrirão as URLs originais, como podemos ver no exemplo 04. Muito embora não pareça, a 

URL http://dell.to/lc4N5q é um encurtador de URL que apresenta a marca da empresa em 

seus hiperlinks. Verificamos a utilização deste recurso pela matriz americana da Dell
52

, bem 

como pelo Camiseteria
53

, objeto de estudo desta pesquisa, que utiliza o encurtador 

http://cami.st/ para reforçar a sua marca. Ainda que o formato conquistado pela empresa 

brasileira não seja tão eficiente quanto o da empresa americana, a possibilidade de utilização 

deste recurso pode fazer uma associação com a marca e ajudar na identificação da mensagem, 

mesmo quando esta não for emitida pelo próprio ator organizacional, como também ilustra o 

exemplo 04. 
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 Tradução da autora para:  “Sharing links is a central practice in Twitter”. 
52

 www.dell.com 
53

 www.camiseteria.com.br 
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Exemplo 04 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Apesar de o Twitter ser uma ferramenta que possibilita a exibição de recursos 

multimídia, o uso textual é preponderante. Mensagens curtas são utilizadas como múltiplos 

conteúdos, seja para a simples emissão de dados e informações, hiperlinks, citações, seja para 

promover o diálogo entre os usuários.  

 

3.2.1.2 Diálogos e outras formas de expressão 

Resultados obtidos em pesquisas anteriores sobre o Twitter apontaram que os usuários 

apropriaram-se da ferramenta para usos informacional e conversacional (RECUERO e 

ZAGO, 2009), ou ainda mais detalhadamente, para dar e coletar informações ou se relacionar 

com amigos
54

 (JAVA et al., 2007). A utilização com fins conversacionais vem sendo 

utilizada, a cada dia, com mais frequência neste ambiente, o que representa uma apropriação 

interessante, já que a ferramenta não foi, inicialmente, desenvolvida para esse fim 

(HONEYCUTT e HARRING, 2009). As interações mútuas podem acontecer de forma 

pública, exibida na timeline dos participantes envolvidos ou de forma privada por meio de 

Direct Mensager – DM. Para direcionar publicamente uma mensagem a um determinado ator, 

basta redigir o login da pessoa antecedida pelo símbolo @, como, por exemplo, @usuário, o 

que as pesquisadoras Honeycutt e Herring (2009, p. 1) convencionaram denominar 

“addressivity”
55

. O usuário pode enviar uma mensagem para uma ou mais pessoas ao mesmo 

                                                           
54

 Tradução da autora para: “information source, friends or information seekers“. 
55

 Não encontramos tradução formal, mas estamos compreendendo a palavra como algo semelhante a 

endereçamento. 



47 
 

 
 

tempo. A única limitação para que isso ocorra vem da imposição do limite dos 140 caracteres. 

Se um ator dispõe-se a dialogar com mais de 4 ou 5 usuários ao mesmo tempo, consome 

apenas na digitação dos @usuários muito dos caracteres que seriam destinados a mensagem 

propriamente dita. Usa-se o espaço com o endereçamento e reduz-se o espaço para a 

mensagem, o conteúdo. Essa limitação termina por reduzir a possibilidade de estabelecer 

conversações que envolvam um número maior de atores dentro do Twitter. O símbolo @ pode 

ainda ser utilizado apenas para citar determinado usuário do Twitter, sem que este, 

necessariamente, esteja fazendo parte no diálogo, como ilustra os exemplos 05 e 06. 

Exemplo 05 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 06 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Uma situação como estas destacadas nos exemplos 05 e 06 pode ser avaliada como uma 

citação usual tais quais as que acontecem comumente em conversações face-a-face. 

Entretanto, quando uma pessoa é citada dentro do Twitter, a ação é divulgada publicamente e 

é também endereçada a usuário citado. Essa divulgação não costuma obrigatoriamente 

acontecer em uma interação face a face. Por isso, esse recurso pode passar a também ser 

utilizado como uma forma de construção e manutenção de relacionamentos já que, além de 

ser um dos indicativos de relevância, a citação dentro do Twitter pode ajudar a difundir o 

perfil de um determinado usuário individual ou organizacional para atores pertencentes a 

outras redes.  

Os diálogos estabelecidos a partir do Twitter podem, em alguns casos, ser vistos como 

uma comunicação fragmentada e com ruídos, visto que para se compreender o contexto e os 

desdobramentos dos diálogos é necessário, a um determinado ator, ser seguidor
56

 de todos os 

membros envolvidos na conversa, como ilustra o exemplo 07. 

                                                           
56

 Os conceitos de “seguidor” e de “seguido”, que são a base fundamental da estrutura do Twitter, serão 

discutidos no item 3.3.2 deste texto. 
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Exemplo 07 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Apesar de não ser este o caso, o diálogo pode, ainda, ser entrecortado de outras 

mensagens de outros atores externos à conversa, provocando o ruído ou dando a sensação aos 

seguidores de serem observadores de histórias ou de fragmentos. 

A razão pela qual o Twitter cria um ambiente de conversas dispersas por meio de 

uma rede de atores interligados é que em vez de restringir a conversa dentro de 

espaços delimitados ou grupos, ele permite que muitas pessoas possam falar sobre 

um determinado tópico de uma só vez. Desta forma, os outros têm a sensação de 

estarem rodeados por uma conversa, apesar de, talvez, não serem, um contribuinte 

ativo. O fluxo de mensagens fornecidas pelo Twitter permite que os indivíduos 

estejam perifericamente cientes sem estar participando diretamente (BOYD, 

GOLDER E LOTAN, 2010, p. 1)
57

. 

 

                                                           
57

 Tradução da autora para: “Because Twitter’s structure disperses conversation throughout a network of 

interconnected actors  rather than constraining conversation within bounded spaces or groups, many people may 

talk about a particular topic  at  once, such  that others  have a sense  of  being  surrounded  by  a  conversation,  

despite perhaps not being an active contributor. The stream of messages provided by Twitter allows individuals 

to be peripherally aware without directly participating”. 
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Ainda analisando o exemplo 07, percebemos que só seguindo os dois atores da conversa 

é possível compreender integralmente a mensagem e, principalmente, o contexto no qual esta 

foi realizada. A análise deste exemplo também nos permite concordar com as pesquisadoras 

de Honeycutt e Herring (2009 p. 9), que afirmam que “[...] a conversação é um componente 

essencial da colaboração”
58

. Caso o ator primário não seja seguidor de todos os atores, só será 

possível o acompanhamento do diálogo caso um dos interlocutores retransmitam a mensagem 

da terceira pessoa; ou o proprietário da rede acesse o ícone de resposta
59

 que aparece ao lado 

dos tweets-respostas, ou ainda que ele busque nos perfis dos envolvidos mais detalhes do 

diálogo.  

No caso das mensagens diretas – DM, além das limitações com o número de caracteres, 

o usuário encontra a limitação da própria estrutura do Twitter. A troca de mensagens privadas 

só é permitida pelo sistema entre atores conectados mutuamente. O que, neste caso, pode 

representar um indicativo da presença de um laço forte. Também é permitido ao usuário 

primário enviar DMs para os seus seguidores. Usuários que apenas seguem outros usuários 

não podem enviar DMs no Twitter. Para ter direito de enviar mensagens privadas, o usuário 

precisa ser seguido, ou seja, ter relevância. 

 

3.2.1.3 Retweets 

Uma das práticas, provavelmente, mais relevantes no Twitter, principalmente quando se 

trata da análise de perfis organizacionais, é a retransmissão de tweets, conhecidos como 

retweets ou, simplesmente, RTs. A prática foi descrita pelos pesquisadores Boyd, Scott e 

Gilad (2010) como equivalente ao forwarding do e-mail, que ocorre quando as pessoas 

postam mensagens originalmente criadas por outras pessoas. Ainda segundo os pesquisadores 

americanos, foram detectadas maneiras diferentes dos usuários identificarem um tweet 

retransmitido.  

Não existe uma sintaxe universalmente acordada para retuitar, embora a formulação 

protótipo seja RT@usuário ABC’ onde a referência ao usuário representa o autor 

original e ABC o conteúdo original do tweet. Nós também encontramos as seguintes 

formas de indicar retweets: ‘RT: @’, ‘retuitando @’, ‘(via @)’, ‘RT (via @)’, ‘thx 

@’, ‘HT @’, ‘r @’, e ‘F @’ (BOYD, SCOTT & GILAD, 2010, p. 03)
60

 

                                                           
58

 Tradução da autora para: “... and conversation is na essential component of collaboration”. 
59

 O ícone em questão tem formato de balão e aparece de forma bem discreta em cada tweet respondido. 
60

 Tradução da autora para: There  is  no  universally  agreed-upon  syntax  for retweeting, though the 

prototypical formulation is ‘RT @user ABC’ where the referenced user is the original author  and  ABC  is  the   
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Muito embora algumas das formas descritas pelos pesquisadores representem hábitos 

dos falantes de língua inglesa, a exemplo de “HT
61

 @”, algumas destas indicações, podem 

também ser encontradas em tweets postados por brasileiros. Um dos fortes hábitos vistos entre 

brasileiros é o de replicar a mensagem original e ao final da frase adicionar o “via @usuário”. 

Essa variável de retweet é quase sempre sugerida por empresas de notícias quando um 

usuário, externo à ferramenta, decide compartilhar uma informação entre os seus seguidores 

do Twitter. Quando um leitor opta por compartilhar o conteúdo na sua página do Twitter, o 

sistema abre uma janela com uma mensagem padrão referente ao conteúdo a ser 

compartilhado, ao final da mensagem quase sempre aparece a inscrição “via@usuário
62

”. A 

indicação feita neste contexto pode não representar fidedignamente o conceito de 

retransmissão de mensagens que acontece dentro da rede do Twitter, já que é provocada, 

inicialmente, por uma ação que acontece externa à ferramenta. De todo modo, observamos a 

ideia de compartilhamento e retransmissão de mensagens de fora para dentro como uma 

consequência natural de atores que buscam a difusão de informações. 

É comum também, em casos de mensagens retransmitidas por vários atores e entre 

redes diferentes, o usuário retuitar
63

 a mensagem a partir do ator que ele segue e dar o crédito 

da mensagem ao ator criador do texto, utilizando a formulação “via@usuário”. Nesta 

modalidade não é possível identificar o caminho integral (entre redes) percorrido pelo tweet 

desde que ele foi criado.  

Essa forma mecânica de retransmitir uma mensagem foi fruto de uma apropriação dos 

usuários e popularizada na ferramenta, mas “não é uma prática universalmente adotada”
64

 

(BOYD, GOLDER e LOTAN, 2010, p. 1). A partir de 2010, a interface do Twitter incluiu um 

botão para que o RT fosse feito automaticamente, citando obrigatoriamente a mensagem 

original e o seu criador. A novidade gerou desconforto entre o público participante já que, de 

uma hora para outra, passou a ver o avatar de usuários desconhecidos em sua timeline, como 

ilustra o exemplo 08. 

                                                                                                                                                                                     
original  tweet’s  content.  We also found the following syntax used to mark retweets: ‘RT: @’, ‘retweeting @’, 

‘retweet @’, ‘(via @)’, ‘RT (via @)’, ‘thx @’, ‘HT @’, ‘r @’, and ‘F @’. 
61

 Segundo o blogueiro americano @Brento, a sigla HT significa uma retransmissão de algo que se ouviu na vida 

real e foi retransmitida via Twitter por determinado autor. Disponível em: 

<http://www.brentozar.com/archive/2008/08/twitter-101> Acesso em 07 de julho de 2011. 
62

 As inscrições “via@usuário” que se sucedem às mensagens compartilhadas por sites de notícias que estão 

externos ao Twitter representam o login utilizado por esse ator dento do próprio Twitter e não necessariamente o 

seu nome comercial ou marca. 
63

 Neologismo que designa a ação de postar um tweet ou, em português, de tuitar. 
64

 Tradução da autora para: “Retweeting is not a universally adopted pratice on Twitter…” 
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 Exemplo 08 

  

Fonte: Pesquisa de Campo 

O tweet do exemplo 08 representa um RT feito pela usuária @lucianamisura. O nome 

do ator que deu RT na mensagem pode ser visto na cor cinza no topo do post e que, neste 

exemplo, aparece destacado em amarelo. A exibição da imagem e do nome de um 

desconhecido na rede do seu seguidor, talvez, seja um dos motivos pelos quais alguns 

usuários continuam fazendo o RT de forma mecânica. Dar RT automático em um tweet 

original significa divulgar e ceder valor a um determinado ator primário. Dar o RT de forma 

mecânica, qualquer que seja ela, ajuda a divulgar o seu próprio nome e avatar, além de 

creditar mérito ao autor que produziu o conteúdo da mensagem. A pesquisadora brasileira 

Recuero (2009a, online) acredita que muitos retuítes têm sido feitos por atores preocupados 

em divulgar apenas o seu nome na rede e não a informação propriamente dita. Chegou a essa 

conclusão utilizando respostas que obteve em uma pesquisa feita informalmente e que foi 

divulgada no seu blog. A análise partiu da observação de que boa parte dos RTs emitidos 

continha hiperlinks. Com a retransmissão e, eventualmente, com a edição da mensagem por 

parte dos usuários, os hiperlinks quebravam-se por entre as redes. Neste estudo, poucos atores 

escreveram para reclamar do problema com o link, o que fez com que a pesquisadora inferisse 

que a maior parte dos usuários que dão RT em um determinado hiperlink não chega a abri-lo 

ou a ler o seu conteúdo. 

Outro motivo que, talvez, possa justificar a manutenção do hábito de se dar RT a uma 

mensagem de forma automática é a necessidade que alguns atores apresentam de acrescentar 

alguma informação nova, ou atribuir valor, à mensagem original retuítada, como visto no 

exemplo 09. Utilizando a metáfora da garrafa que viaja pelo mar, Castells (2009, p. 66) afirma 

que qualquer mensagem transmitida pela internet é susceptível a ser recebida e reprocessada 

de forma inesperada. 
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Exemplo 09 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A diferença entre dar um RT de forma automática ou mecânica impacta na métrica que 

a ferramenta desenvolveu para aferir a influência do usuário no Twitter, visto que um RT feito 

da forma automática é creditado e pode ser mapeado dentro da própria ferramenta
65

. Já um 

RT, ou suas variáveis, feito de forma manual é creditado ao autor como menção. Segundo a 

ótica dos pesquisadores Cha et al. (2010, p. 1), a diferença pode gerar uma distorção na 

avaliação do autor e da mensagem, já que para os pesquisadores “retuítes representam o valor 

do conteúdo de um tweet e menções representam o valor do nome do usuário”
66

. 

 A consequência da prática de inserir comentários na mensagem original retuitada é 

que quanto maior for o comentário inserido no corpo do tweet, menor será o espaço para a 

mensagem original. E o próprio login do autor original passa a ocupar espaço no retuíte, 

quando ele é mecânico – o que pode obrigar a pessoa a retuitar diretamente. Por isso, muitas 

vezes os usuários sentem-se estimulados a alterar a mensagem original substituindo palavras 

por símbolos equivalentes, tirando palavras que julgam estar em excesso ou ainda subtraem 

palavras que tomam por irrelevantes: “tweets com mais de 130 caracteres são muito longos 

para serem retuítados”
67

 (in BOYD, GOLDER e LOTAN)
68

. Ainda assim Recuero e Zago 

(2011, p. 13) vêem “a personalização dos retweets como forma de acrescentar valor ao que foi 

difundido”. Na tentativa de dar ou aumentar o valor de um RT, alguns atores desenvolveram o 

hábito de retuitar mensagens elaboradas por terceiros, mas que se referem a eles mesmos, 

como no exemplo 10. Essa prática foi denominada por Boyd, Golder e Lotan (2011, p. 4) 

como “ego retweets”. 

                                                           
65

 O acompanhamento dos tweets mais retransmitidos, os tweets retuitados pelo usuário e os tweets do usuário 

retuitados por terceiros pode ser feito na página principal da própria ferramenta. Bem como todas as menções 

que o usuário obteve. 
66

 Tradução da autora para: “retweets represent the content value of one´s tweets; and mentions represent the 

name value of a user”. 
67

 Tradução da autora para: “Tweets of 130 + characteres are too long to be RTed”. 
68

 Comentário feito por um ator que fez parte do estudo desenvolvido por Boyd, Golder e Lotan (2011) 

identificado como @eslchill. 
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Exemplo 10 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Os pesquisadores (JAVA et al., 2007; HONEYCUTT e HERRING, 2009; CHA et al., 

2010; DOYD, GOLDER e LOTAN, 2010; MURTHY, 2011; RECUERO e ZAGO, 2011) têm 

se dedicado a estudar os aspectos qualitativos que envolvem a retransmissão de mensagens 

dentro do Twitter. O retweet é um mecanismo que pode ser capaz de ampliar a influência e a 

reputação. Trata-se também de um recurso de mobilização social e pode ainda contribuir para 

elevar o Capital Social de atores conectados na rede. “Retuitar uma informação é engajar-se 

em uma busca pelo Capital Social, gerando valores para o grupo e para o indivíduo” (CHA et 

al., 2010 apud RECUERO e ZAGO, 2011, p. 2). Segundo as pesquisadoras brasileiras, “a 

estrutura das redes sociais altera e influencia a circulação de informações”. Um RT pode 

representar a possibilidade de um determinado ator (e consequentemente seu nome) ter a sua 

mensagem lida por atores pertencentes a outras redes, já que não há relação direta entre 

retuitar uma mensagem e seguir o autor original, ou seja, o número de RTs recebidos por uma 

mensagem pode ser um indicativo de alcance. Um ator que costuma ter suas mensagens 

retuitadas muitas vezes tem o seu nome e os seus pensamentos divulgados, podendo ganhar 

destaque e relevância dentro da sua rede social. 

Boyd, Golder e Lotan (2011) fizeram um extenso estudo sobre os aspectos 

conversacionais das retransmissões de mensagens a partir do Twitter. Os pesquisadores 

concluíram que as pessoas costumam dar RT:  

Para amplificar ou espalhar tweets para novas audiências; para entreter ou informar 

um público específico ou como um ato de curadoria; comentar o tweet de alguém 

adicionando o conteúdo para dar início a alguma conversa; para se mostrar presente 

enquanto ouvinte; para concordar publicamente com alguém; para validar 

pensamento de terceiros; para referenciar ou reconhecer pessoas menos populares ou 

tópicos menos expostos; como um ato de amizade, lealdade ou homenagem ou para 

chamar a atenção, às vezes, por meio de um retuíte; para auto-ganho seja para 

ganhar seguidores por a reciprocidade de participantes mais visíveis; para salvar o 

tweet e poder acessá-lo futuramente. (p. 6)
69

 

                                                           
69

 Tradução da autora para: “To amplify or spread tweets to new audiences; to entertain or inform a specific 

audience, or as an act  of  curation ; to comment on someone’s tweet by retweeting and adding  new  content,  

often  to  begin  a  conversation; to  make  one’s  presence  as  a  listener  visible; to  publicly  agree  with  

someone ;  to  validate  others’  thoughts; as  an  act  of  friendship,  loyalty,  or  homage  by drawing attention, 

sometimes via a retweet request ; to recognize or refer to less popular people or less visible   content ; For self-



54 
 

 
 

 

É interessante verificar a preocupação de usuários comuns com o perfil dos seus 

seguidores, da sua audiência. Essa preocupação talvez seja uma das variáveis mais relevantes 

nas relações estabelecidas entre usuários organizacionais. Conhecer o perfil dos seguidores, 

suas necessidades e seus valores pode ser uma das condições mais importantes para a criação 

de conteúdo interessante, conquistando assim, destaque e relevância para empresas dentro dos 

Sites de Redes Sociais. 

 

3.2.1.4 Uma rede para ser seguidor e para ser seguido 

A possibilidade de seguir um usuário e ser seguido por outro usuário faz com que a 

estrutura das redes formadas no Twitter seja diferente das redes formadas em outros Sites de 

Redes Sociais. Segundo Primo (2003, p. 62), existem duas formas de interação no contexto 

dos SRSs: a interação mútua, que “é caracterizada por relações interdependentes e processos 

de negociação, em que cada integrante participa da construção inventiva e cooperada da 

relação, afetando-se mutuamente”, e a interação reativa que “é limitada por relações 

determinísticas de estímulo e resposta”. Em sites como Facebook ou Orkut, os usuários 

unidos por uma conexão mantêm uma relação de mão dupla, um ator é ligado ao outro e vice-

versa.
70

 No Twitter nem sempre acontece. Quando um primeiro ator escolhe acompanhar
71

 

um segundo ator dentro do ambiente, não significa dizer que o segundo ator também tenha 

interesse em acompanhar o primeiro. Sobre esse tipo de interação social, as pesquisadoras 

Zago e Recuero (2009) afirmam: 

No Twitter [...] é possível formar uma rede de contatos onde jamais houve qualquer 

tipo de interação recíproca. E essa conexão, embora não recíproca, pode dar acesso 

ao ator a determinados valores sociais, que de outra forma não estariam acessíveis, 

tais como determinados tipos de informações. 

 

                                                                                                                                                                                     
gain, either to gain followers or reciprocity  from  more  visible  participants ; to  save  tweets  for  future  

personal  access”. 
70

 Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, o Facebook atualizou a sua estrutura passando a permitir que o 

usuário pudesse assinar o perfil de outro usuário. Essa nova opção possibilitou que desconhecidos acompanhem 

o conteúdo publicado por determinado ator, como já acontece no Twitter. A diferença, entre os dois Sites de 

Redes Sociais, contudo, continua existindo visto que os usuários do Facebook precisam autorizar previamente a 

assinatura de estranhos. Fato este que nem sempre acontece.  
71

 Apenas por razões textuais, utilizamos o verbo “acompanhar” como um sinônimo do verbo “seguir”.  



55 
 

 
 

Quem opta em acompanhar é chamado de seguidor
72

e quem tem o seu perfil 

acompanhado é chamado de seguido
73

. “[...] O número de seguidores de um usuário, indica 

diretamente o tamanho da audiência deste usuário”.
74

 (CHA et al., 2010). Essa relação entre 

seguidores e seguidos, possibilitada pela forma como o Twitter foi estruturado, gera algumas 

peculiaridades. A própria terminologia “seguidor” traz uma alta carga simbólica que confere 

status aos usuários com grandes conexões. A imprensa, por exemplo, quando aborda a 

presença de uma personalidade usuária do Twitter, costuma apresentá-los pelo número de 

seguidores que este possui. Ter um grande número de seguidores pode representar sinal de 

relevância e capacidade de influenciar muitas pessoas. Talvez, também, seja um indicativo de 

que muitas pessoas tenham interesse em acompanhar os seus passos, saber o que determinado 

ator pensa, faz ou diz. Os pesquisadores Cha et al. (2010, p. 2), entretanto, vão de encontro a 

esse princípio. Em uma pesquisa feita por meio da análise de 1.7 bilhões de tweets, dizem ter 

“demonstrado empiricamente que ter milhões de seguidores nem sempre quer dizer muita 

coisa no mundo do Twitter. Em vez disso afirmamos que é mais influente ter uma audiência 

ativa que retuíta e menciona o usuário”.
75

 Acreditamos que se a rede de seguidores é grande e 

ativa, os resultados na recepção e redistribuição das mensagens podem ainda ser mais 

efetivos. Uma peculiaridade do Twitter que destaca os seguidores ficou conhecida pelos 

usuários como Follow Friday
76

 ou #FF. Todas as sextas-feiras os usuários do Twitter 

costumam indicar outros usuários para que os seus seguidores os conheçam, como demonstra 

o exemplo 11.   

Exemplo 11 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Na utilização do Twitter com fins comerciais, a atitude de escolher seguir uma 

organização gera uma peculiaridade interessante, bem distinta das antigas relações mantidas 

                                                           
72

 No original em inglês, follower. 
73

 No original em inglês, following. 
74

 Tradução da autora para: “the number of followers of a user, directly indicates the size of the audience for that 

user”. 
75

 Tradução da autora para: “We have empirically demonstrated that having a million followers does not always 

mean much in the Twitter word. Instead, we claim that it is more influential to have an active audience who 

retweet or mentions the user”. 
76

 Apesar de a terminologia estar em inglês, ela já foi apropriada pelos usuários do Twitter e é bastante difundida 

por usuários falantes de vários idiomas. 



56 
 

 
 

na comunicação push do modelo massivo. Quando um ator escolhe, deliberadamente, seguir 

um ator organizacional, ele, intrinsecamente, concorda em receber todo o conteúdo que a 

organização vier a emitir. No caso dos atores organizacionais, ter muitos seguidores pode 

representar a possibilidade de ter muita visibilidade. As mensagens enviadas a uma rede de 

grande número de seguidores, evidentemente, têm maiores chances de serem lidas, 

principalmente se os membros desta rede forem ativos. Mesmo assim, a recepção do conteúdo 

dependerá de um conjunto de variáveis que relacionam tamanho da rede, volume de 

mensagens, frequência e periodicidade de postagem dos atores envolvidos, além do horário de 

envio e de leitura. A estrutura do Twitter faz com que cada rede represente o cruzamento do 

conteúdo gerado por muitos atores. O intercâmbio entre esses conteúdos e as possibilidades 

de interações, trocas e diálogos motivados neste ambiente são exclusivos e infinitos. A 

característica de uma rede dependerá das escolhas que um ator fizer.  

O Twitter permite ainda que seus usuários deixem de seguir qualquer outro, a qualquer 

momento. Na tensão em manter e ampliar o tamanho da sua rede, os gestores de perfis 

organizacionais desdobram-se na tentativa de compreender os hábitos e as necessidades dos 

seus leitores e na geração de conteúdo que interesse. “Os profissionais do marketing procuram 

ativamente por influenciadores potenciais para promover vários itens”
77

 (CHA et al., 2010, p. 

1). A relação entre o número de seguidores e seguidos repercute na circulação do fluxo 

informacional dentro do Twitter e na possibilidade que determinadas mensagens têm de serem 

receptadas. Isso significa dizer que a possibilidade de uma mensagem chegar mais longe, 

viajando por entre as redes, não depende apenas do número de seguidores que o ator primário 

possui, e sim do número de seguidores que os seus seguidores possuem e assim, 

sucessivamente, como ilustra a figura 02.  

                                                           
77

 Tradução da autora para:  “Marketing Services activelty search for potencial influencers to promote various 

items”. 
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Possuir uma rede formada por seguidores que, por sua vez, também possuem muito 

seguidores pode ser um indicativo de grande Capital Social. Segundo o que acredita 

Granovetter (1973), não existe relação entre a difusão de informação em uma rede e a força de 

um laço social
78

. Ele acredita, inclusive, que os laços fracos podem ampliar as possibilidades 

de difusão da informação dentro de uma rede. Os atores organizacionais, geralmente 

preocupados e atentos à capacidade de difusão das informações que emitem, devem pensar 

estrategicamente em como atrair para a sua rede seguidores que possuam grandes redes de 

seguidores. Estes, talvez, representem o que os profissionais da comunicação tradicional 

convencionaram chamar de formadores de opinião
79

. O perfil de consumo de informação 

também é um dado relevante para as organizações que utilizam o Twitter como ferramenta de 

comunicação. Caso esse ator organizacional emita suas mensagens em um horário que o seu 

                                                           
78

 GARTON, HAYTHORNTHWAITE e WELLMAN (1997, p. 79) afirmam que um laço tem a função de 

conectar um par de atores por uma ou mais relações. Os pesquisadores acreditam que os pares podem manter um 

laço com base em uma única relação ou muitas relações para os mais diversos e variados fins. Assim, os laços 

também variam na direção de conteúdo e na força. São chamados de laços fracos os que são mantidos por meio 

de conexões não-íntimas e laços fortes os que envolvem intimidade, auto-revelação, prestação de serviços 

recíprocos, contato freqüentes, parentescos ou amizade.  
79

 O site Wikipédia define “formador de opinião” como uma pessoa que tem a capacidade de influenciar e 

modificar a opinião de outras pessoas. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Formador_de_opini%C3%A3o> Acesso em: 10 de jun. 2011. 

 

 Figura 02: Simulação da distribuição de mensagens em uma rede egocentrada  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Formador_de_opini%C3%A3o
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seguidor não esteja presente, a chance de esta mensagem perder-se é bem grande. Isso implica 

que os atores organizacionais necessitam monitorar, com a utilização de aplicativos, os 

hábitos de consumo de informações por parte dos seus seguidores, visando compreender 

melhor os dias e os horários de maior acesso à rede. 

 

3.2.1.5 A Timeline  

Existem duas opções para acompanhar o conteúdo que é disponibilizado via Twitter: 

uma é como usuário cadastrado na ferramenta e outra é como leitor comum não cadastrado. 

Para pessoas que acessam como usuários não cadastrados, existe a necessidade de conhecer a 

URL do Twitter
80

 utilizada pelo ator que se pretende ter acesso. Ao visitar um perfil como 

“público externo”, a visão que se tem da timeline do Twitter segue o mesmo padrão de 

atualização de um blog comum, com ordem cronológica reversa, ou seja, as novas 

atualizações do usuário entram de cima para baixo e vão sendo, gradativamente, substituídas, 

à medida que novos conteúdos vão sendo postados. É possível também ao usuário não 

cadastrado acompanhar a visão (e, consequentemente, o conteúdo) da timeline de um 

determinado ator, acessando primeiramente a sua URL e depois o link “descubra quem 

@usuário segue”, disponibilizado pela ferramenta. Depois de clicar no link, o sistema abre 

uma página da timeline do ator escolhido, na qual é possível ver as postagens feitas pelos seus 

seguidores. O curioso, neste caso, é que o leitor tem acesso apenas aos tweets dos seguidores 

do usuário “visitado” e não aos tweets postados pelo mesmo. 

Ao público que acessa o Twitter como usuário cadastrado, a disposição das informações 

ocorre de maneira um pouco diferente. Também nesta modalidade, a atualização dos posts 

segue a lógica do blog, ordem cronológica reversa, porém, com uma diferença fundamental: o 

conteúdo que se vê na timeline não é o produzido somente por ele mesmo. Neste caso, o que 

se vê são os tweets do ator primário acrescido dos tweets de todos os usuários que ele optou 

em seguir. As informações dos atores seguidos vão sendo atualizadas em tempo real, mas 

podem ser consideradas síncronas ou assíncronas, já que a atualização de conteúdo independe 

da presença do usuário logado
81

. Os tweets vão sendo postados e distribuídos mecanicamente 

em todas as páginas associadas àquele perfil, havendo ou não sincronicidade em um dado 

momento. 

                                                           
80

 Geralmente, essa URL segue o seguinte padrão: www.twitter.com/logindousuario 
81

 Logado é um neologismo que deriva do termo login, em inglês. Identificar um usuário como logado significa 

dizer que ele está tecnicamente conectado naquele momento. 
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Outra opção de consumo de informação para ser acessada a partir do Twitter são as 

disponibilizadas por meio de listas criadas e publicadas por seus usuários. Esse conteúdo é 

referente a um conjunto de perfis de atores, organizacionais ou não, que, quase sempre, são 

agrupados e nomeados livremente e possuem alguma característica em comum. As listas 

podem ser acessadas por usuários cadastrados e não cadastrados. A diferença é que os 

usuários cadastrados no Twitter têm a possibilidade de seguir a lista criada por outro ator, sem 

a necessidade de autorização prévia. Esses perfis agrupados não são contabilizados pela 

ferramenta como seguidos e, consequentemente, não agregam ao número de seguidores. Por 

outro lado, pertencer a um grande número de listas, pode também representar um indicativo 

de relevância. E a ferramenta informa aos interessados o número de listas das quais 

determinado ator é participante. A ordem de postagem e apresentação da timeline segue o 

mesmo padrão de apresentação e postagem da timeline principal. A diferença é que os tweets 

exibidos por meio de listas são apresentados em uma janela à parte da timeline principal, e o 

conteúdo que é exibido diz respeito apenas aos atores organizados na lista e não ao total de 

seguidos.  

O fluxo de informação que é exibida na timeline é, geralmente, muito ágil (JAVA et al., 

2007; HONEYCUTT e HERRING, 2009) e depende do volume de postagens dos atores 

seguidos pelo usuário primário. Se um determinado ator efetua muitas postagens de uma só 

vez, possivelmente, receberá críticas dos atores da sua rede, já que seus tweets e avatar 

aparecerão recorrentemente em um dado momento, às vezes, até, monopolizando a atenção 

dentro daquele espaço. Atores organizacionais costumam estar atentos a essa característica da 

ferramenta, sob pena de ter valores negativos atrelados à sua imagem, como por exemplo, a 

inconveniência. Essa atenção na postagem de conteúdo comercial também é observada por 

Rosa e Russel (2010): 

Os conteúdos que os usuários compartilham possuem caráter pessoal, humano, e se 

uma marca entra na rede provendo informações com tom corporativo, quebra a 

naturalidade e autenticidade do meio social. Aí, o que deveria ser uma troca, um 

relacionamento, vira “bombardeio de informações”, logo, diminui a credibilidade da 

marca (p. 3). 

 

Postar conteúdo que interesse aos seus seguidores é uma das maiores preocupações das 

organizações que atuam no Twitter. Conseguir envolver o seu público pode representar a 

possibilidade de recebê-los no seu perfil para acompanhar, eventualmente, as postagens que 

se perderam por falta de sincronismo, por exemplo. O inconveniente desta ação é também 
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outro ponto que diferencia os posts do Twitter dos posts de blogs tradicionais, a limitação de 

armazenagem. Não estão muito claros para os usuários, os critérios que o Twitter Inc.
82

 

adotou para configurar as opções de armazenagens. O que se sabe é que não é possível 

encontrar nos perfis dos usuários mais do que os tweets postados nos últimos 7 dias. Essa 

característica dificulta o acesso à memória dos usuários e, de certa forma, do conteúdo gerado 

pela própria ferramenta. Para fugir desta limitação e ter a possibilidade de armazenar 

conteúdo por um tempo maior, alguns usuários passaram a apropriar-se de algumas funções 

destinadas originalmente para outros fins. Pode-se observar a utilização do recurso de 

retransmissão de tweets - RT como nos informa um usuário entrevistado pelas pesquisadoras 

Boyd, Scott e Lotan (2010); quando questionado sobre o motivo pelo qual ele costuma 

retuitar mensagens, ele disse “eu posso encontrar um tweet mais tarde por meio de uma 

pesquisa do meu próprio perfil, checando as minhas atualizações”.
83

 Foi observado também 

que alguns outros usuários costumam marcar como favorito um determinado tweet para fazer 

com que a mensagem fique armazenada indeterminadamente
84

 e possa ser vista tanto pelo 

próprio usuário como por visitantes externos.  

 

3.2.1.6 Opções de Rastreamento 

O Twitter é uma ferramenta também reconhecida pela forma eficiente como processa 

buscas de conteúdo e de pessoas dentro do seu ambiente. Para facilitar a localização de 

mensagens e a contabilização das menções dentro do sistema, é usual que os atores organizem 

as suas mensagens utilizando #hashtag. Esse processo, conhecido popularmente como 

tagueamento
85

, é denominado por Primo (2007, p. 3) como folksonomia, “neologismo criado 

pelo arquiteto Nander Wal a partir dos termos folk e taxonomia”. O pesquisador cita Mathes 

(2004) para definir melhor o conceito.  

A folksonomia representa uma mudança fundamental pois não é derivada de 

profissionais ou criadores de conteúdo, mas de usuários de informações e 

documentos. Desta forma, ela diferentemente reflete escolhas de enunciação, 

terminologia e precisão” (MATHES, 2004, p. 7 apud PRIMO, 2007, p. 3). 

 

                                                           
82

 Utilizamos a terminologia Twitter Inc. para diferenciar a empresa da própria ferramenta Twitter. 
83

 Tradução da autora para: “i can find the tweet later by searching on myself, checking my updates”. 
84

 Os critérios de armazenagem não são claros aos usuários. Não conseguimos esclarecer se existe limitação de 

número de tweets favoritados. Em uma breve pesquisa, observamos tweets armazenados há mais de 2 anos.  
85

 Tagueamento é um neologismo em português que tem origem na palavra tag (etiqueta) em inglês. 
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Ainda segundo Primo (2007), as tags são utilizadas para conferir significado aos 

textos e para facilitar o registro e a recuperação de mensagens, como vistos nos exemplos 12 e 

13, respectivamente. Sempre que se clica em uma hashtag, todo o conteúdo atrelado àquela 

etiqueta é organizado cronologicamente. Desta forma é possível acompanhar o que qualquer 

pessoa localizada em qualquer rede do Twitter, nas principais regiões do mundo, falou sobre 

determinado assunto. O inconveniente é que, como os demais conteúdos gerados no Twitter, 

as tags não são armazenadas por um longo período de tempo. Recuero e Zago (2011) atestam 

que o material armazenado só fica disponível para a busca por até 7 dias. Apesar da limitação 

imposta pela ferramenta, as tags são relevantes não apenas para facilitar a localização e a 

organização, mas também para atribuir relevância a determinados conteúdos. 

Exemplo 12 

  

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 13 

  

Fonte: Pesquisa de Campo 

As etiquetas postadas pelos usuários são mais facilmente contabilizadas pelo sistema, 

o que ajuda a compor um panorama dos principais assuntos que estão sendo debatidos pelos 

usuários em tempo real. Os assuntos mais comentados são classificados de uma forma 

especial e aparecem do lado direito da tela como Trend Topics – TT. É permitido ao usuário 

saber e acompanhar os tópicos mais comentados no Rio de Janeiro e em São Paulo, no mundo 

inteiro ou ainda em alguns dos principais países do mundo, a exemplo dos Estados Unidos, 
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Canadá, Japão, Inglaterra, Espanha, França, Itália, entre outros. O exemplo 14 ilustra uma 

prática bem comum de utilização de hashtag.   

Exemplo 14 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Trata-se de uma apropriação feita por atores comuns e atores organizacionais. Eles 

passaram a utilizar o recurso da hashtag para promover fóruns, organizar debates, fazer 

cobertura de eventos etc. Essa utilização sempre envolve um grande número de usuários 

conectados de forma síncrona, pois a timeline fica visível na página da busca e é atualizada 

em tempo real. As informações ficam também disponíveis, por um período curto de tempo, 

para acesso assíncrono. Para isso, basta que o interessado faça uso do sistema de busca e de 

folksonomia pré-definidos. 

 

3.3 A UTILIZAÇÃO DO TWITTER POR ATORES ORGANIZACIONAIS 

Boa parte dos pesquisadores que tem analisado o Twitter (JAVA et al., 2007; 

HONEYCUTT AND HERRING, 2009; CHA et al., 2010; DHIRANJ, 2011; DOYD, 

GOLDER & LOTAN, 2010; MURTHY, 2011; RECUERO & ZAGO, 2011) costuma expor 

em seus trabalhos números que mostram o crescimento vertiginoso da ferramenta na internet 

em vários países do mundo e também no Brasil. Segundo dados divulgados pelo próprio 
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Twitter Inc.
86

, a ferramenta, que já possui 200 milhões de usuários, adiciona cerca de 460 mil 

cadastros diariamente e movimenta 155 milhões de mensagens por dia. Como a história da 

comunicação vem mostrando, desde antes do século XVIII, o tamanho da audiência é uma das 

variáveis que mais interessa à indústria da comunicação e também as de bens de consumo. O 

Twitter Inc. criou um modelo de negócio baseado exatamente na sua capacidade de atrair e 

ampliar o número de usuários na sua grande rede. O interesse é medido e pode ser ampliado 

quando se avalia as pessoas que utilizam a ferramenta, as interações estabelecidas a partir 

deste espaço e suas conexões, o conteúdo compartilhado, e como a estrutura do SRS é 

utilizada e apropriada pelos diversos atores para gerir tudo isso. Pessoas que consomem Sites 

de Redes Sociais costumam ser muito resistentes à monetização das ferramentas que utilizam 

e tendem a rejeitar tudo o que, nas suas visões, extrapola alguns limites. O Twitter Inc. vem 

tentando equacionar o interesse crescente de anunciantes, a sua própria necessidade em gerar 

recurso e a opinião dos seus usuários. Algumas tentativas vêm sendo cautelosamente testadas, 

mas, independente do êxito das investidas, organizações de muitos países vêm fazendo uso da 

ferramenta para falar diretamente com o seu público e ouvir as suas opiniões sobre todo o tipo 

de assunto. 

 

3.3.1 Negócios e Apropriações 

O Twitter é uma ferramenta gratuita que pode ser utilizada por qualquer pessoa com 

acesso a um computador (próprio ou não). O sistema permite que presidentes, presidenciáveis, 

donos de empresas, gerentes, profissionais de marketing, líderes em geral, conversem e 

interajam com eleitores, funcionários, consumidores, liderados, cidadãos comuns. Sobre essa 

aproximação entre pessoas de origens, meios sociais e classes diferentes, Lévy (1999) afirma: 

O acesso à informação importa sem dúvida menos do que a comunicação com os 

especialistas, os atores, os testemunhos diretos das pessoas que nos interessam. Ora, 

o ciberespaço permite cada dia mais facilmente, encontrar pessoas a partir de seus 

endereços no espaço das competências e dos temas de interesse (p. 240). 

O Twitter Inc. ainda busca desenvolver um modelo de negócio que seja rentável
87

. Essa 

necessidade é uma via de mão dupla. As organizações desejam obter retorno financeiro com a 

utilização da ferramenta tanto quanto o Twitter Inc. busca atrair essas organizações para 

                                                           
86

 Disponível em < https://business.twitter.com/basics/what-is-twitter> Acesso em 08 de nov. de 2011. 
87

 Desde que começou a atrair usuários, o Twitter Inc. busca uma forma de cobrar pelos seus serviços. Um 

material do O Jornal Folha de São Paulo de 10 de fevereiro de 2009 já abordava uma possível cobrança na 

utilização do Twitter a usuários coorporativos. 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u501591.shtml> Acesso em 01 de jun. 2011. 



64 
 

 
 

dentro do seu ambiente. Esse interesse mútuo serviu de estímulo para que os gestores do 

Twitter Inc. escrevessem um guia de utilização
88

 em português, relatando casos de 

apropriações coorporativas bem sucedidas em todo o mundo. Neste texto, além de destacar 

resultados comerciais importantes supostamente obtidos por empresas de grande porte como a 

JetBlue
89

, Best Buy
90

, uma de médio porte como a Moxsie
91

 e de pequeno porte como a 

cooperativa de artesões Etsy
92

, o Twitter Inc. fez um passo a passo didático com o propósito 

de tentar desmistificar as dificuldades na utilização da ferramenta. Entre outras coisas, o guia 

orienta sobre boas práticas, em uma tentativa de conter apelos mais comerciais e evitar a 

evasão dos seus usuários; informa como a organização pode atrair um maior número de 

seguidores por meio da utilização dos aplicativos e de widgets
93

 e de customização da sua API 

que atuam em convergência com outros meios das NTC; e oferece as novas opções de 

promoção do Twitter para atores organizacionais. 

Recentemente, os usuários comuns começaram a ver gradativamente algumas iniciativas 

comerciais dentro do espaço. O primeiro serviço comercial a ser lançado foi o que o Twitter 

Inc. convencionou a chamar de “Assuntos Promovidos”. Aos contratantes do serviço é dado o 

direito de incluir a hashtag contendo o nome da empresa ou o tema da campanha no primeiro 

lugar dos tópicos mais comentados dentro do Twitter, os Trend Topics - TT como ilustra o 

exemplo 15. Cada um dos tópicos comercializados são identificados com uma tarja amarela 

que alerta o usuário comum, neste caso a audiência, que aquele conteúdo não foi gerado de 

forma espontânea. Ao clicar na hashtag, o ator é direcionado à página de busca no Twitter, 

em que se vê o tweet-anúncio também em primeira posição, e abaixo todos os comentários 

feitos pelos usuários comuns em relação à tag ou ao produto anunciado. Apesar de ter sido 

aceito pela comunidade usuária do Twitter, o serviço pode apresentar problemas no quesito 

segmentação. 
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 Disponível em < https://business.twitter.com> Acesso em 08 de jun. 2011. 
89

 www.twitter.com/jetblue 
90

 www.twitter.com/twelpforce 
91

 www.twitter.com/moxsie 
92

www.twitter.com/etsy 
93

 Segundo a Wikipédia, “widgets são componentes de uma interface gráfica do usuário (GUI), o que 

inclui janelas, botões, menus, ícones, barras de rolagem (..) pequenos aplicativos que flutuam pela área de 

trabalho e fornecem funcionalidade específicas ao utilizador (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio. 

Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Widget> Acesso em 08 de jul. 2011. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_gr%C3%A1fica_do_usu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Janela_(inform%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Menu
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_rolagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Widget
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Exemplo 15 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Como pode ser observado ainda no exemplo 15, o tweet promovido diz respeito a uma 

ação feita para um público estrangeiro e está em inglês, mesmo que a opção escolhida pelo 

usuário tenha sido obter informações sobre temas abordados dentro do território brasileiro. 

Talvez a escolha de patrocinar um TT visível em todas as regiões, tenha partido da empresa 

que tem presença multinacional ou, talvez, o Twitter Inc. ainda não tenha encontrado uma 

alternativa de segmentar melhor os seus serviços. O exemplo 16 vai ao encontro dessa 

afirmação. Trata-se de um serviço chamado de “Contas Promovidas” e ilustra um patrocínio 

de uma organização brasileira. 

Exemplo 16  

  

Fonte: Pesquisa de Campo 
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O perfil promovido aparece nas indicações oferecidas pelo Twitter aos seus usuários. 

Geralmente, essas indicações são feitas com base nos hábitos de consumo de um determinado 

ator, das pessoas e redes que costuma seguir. As indicações aparecem logo acima dos TT e a 

indicação patrocinada também aparece marcada em amarelo. O documento criado pelo 

Twitter Inc. esclarece que “o anunciante pagará somente quando um usuário retuitar, 

responder, clicar ou marcar um tweet patrocinado como favorito”. 

 Apesar do aparente êxito alcançado pelo Twitter Inc. nas suas primeiras investidas 

comerciais, o que continua despertando a atenção e o investimento de atores organizacionais 

são os perfis públicos e gratuitos. O próprio Twitter Inc. destaca que “quando você combina 

mensagens rápidas, fáceis de ler, recebidas por livre escolha e acessíveis de qualquer lugar, 

você cria um poderoso meio de comunicação em tempo real”.
94

 Uma pesquisa aplicada em 

janeiro de 2011
95

 com usuários americanos do Twitter que costumam seguir organizações 

sugere que 64% já são clientes da empresa; 61% dos respondentes decidem seguir para que 

possam ser os primeiros a saber das novidades; 36% porque querem ter conteúdo exclusivo; 

50% disse que depois de seguir uma marca sentem-se mais entusiasmados para comprar e 

60% dos entrevistados afirmaram que recomendariam a marca. Ainda são incipientes os dados 

consolidados e divulgados de utilização do Twitter com fins comerciais, no Brasil. De 

qualquer modo, não se pode deixar de destacar a crescente utilização da ferramenta pela Dell 

Brasil
96

, pela Camiseteria
97

 e pela construtora Tecnisa
98

 que ficou conhecida nacionalmente 

pelo fato de ter conseguido comercializar, em junho de 2009, um apartamento de 500 mil 

reais em São Paulo utilizando o Twitter como canal inicial. Casos que destacam experiências 

e apropriações de atores organizacionais e não-organizacionais em blogs e Sites de Redes 

Sociais têm sido frequentemente veiculados na imprensa. E os meios de comunicação de 

massa têm tido um papel relevante na divulgação das NTC e, em especial, do Twitter. 

                                                           
94

 Tradução da autora para: “When you combine messages that are quick to write, easy to read, public, opt-in, 

and accessible anywhere, you have a powerful, real-time way of communicating”. Disponível em: < 

https://business.twitter.com/basics/what-is-twitter> Acesso em: 13 de Nov. 2011. 
95

 Pesquisa feita e divulgada pelas empresas Constant Contact e pela Chadwick Martin Bailey. Disponível em: 

<http://www.webdialogos.com/2011/midias-sociais/64-dos-usuarios-do-twitter-seguem-marcas-por-ja-serem-

clientes-48-para-os-

negocios/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WebDialogos+(Web+di%C

3%A1logos)> Acesso em: 15 de nov. 2011. 
96

 www.twitter.com/dellnobrasil 
97

 www.twitter.com/camiseteria 
98

 www.twitter.com/tecnisa 

http://www.webdialogos.com/2011/midias-sociais/64-dos-usuarios-do-twitter-seguem-marcas-por-ja-serem-clientes-48-para-os-negocios/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WebDialogos+(Web+di%C3%A1logos)
http://www.webdialogos.com/2011/midias-sociais/64-dos-usuarios-do-twitter-seguem-marcas-por-ja-serem-clientes-48-para-os-negocios/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WebDialogos+(Web+di%C3%A1logos)
http://www.webdialogos.com/2011/midias-sociais/64-dos-usuarios-do-twitter-seguem-marcas-por-ja-serem-clientes-48-para-os-negocios/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WebDialogos+(Web+di%C3%A1logos)
http://www.webdialogos.com/2011/midias-sociais/64-dos-usuarios-do-twitter-seguem-marcas-por-ja-serem-clientes-48-para-os-negocios/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WebDialogos+(Web+di%C3%A1logos)
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Em uma pesquisa realizada entre junho e agosto de 2010 (CALHEIRA, 2011)
99

, foram 

analisadas as matérias veiculadas nas três principais revistas empresariais do Brasil, Exame
100

, 

Pequenas Empresas e Grandes Negócios
101

 e HSM Management
102

, entre os meses de janeiro 

a junho de 2010. O objetivo foi analisar o enquadramento
103

 feito por jornalistas ao abordar o 

tema Twitter. Os resultados demonstram que a quantidade de temas
104

 que enquadram 

positivamente o Twitter foi maior do que as que enquadram negativamente. Os temas 

positivos repetiram-se 19 vezes, contra apenas 6 considerados negativos. Os temas positivos 

somaram 113 repetições, contra 20 repetições negativas. A análise de conteúdo que retrata o 

Twitter sob a ótica das revistas empresariais revelou que os enquadramentos “O Twitter ajuda 

a projetar a imagem das organizações” e “O Twitter aumenta as chances das empresas 

fazerem negócios” foram os que mais prevaleceram. O enquadramento “O Twitter contribui 

para o relacionamento entre a empresa e seu público”, por sua vez, teve seus temas repetidos 

28 vezes, ou seja, 21,05%, enquanto que o enquadramento “O Twitter é uma ferramenta 

empresarial arriscada” contabilizou 20 repetições ou 15,03% do total de ocorrências. Do total 

analisado, 27 matérias apresentaram um tom positivo em relação à utilização do Twitter, 

enquanto 5 mostraram-se negativas. 

Os resultados apresentados são relevantes à medida que revelam o enquadramento feito 

por parte da imprensa, em especial a destinada a organizações e a líderes organizacionais, e 

como este tem auxiliado na divulgação do Twitter. Acreditamos que esses resultados 

colaboram para a difusão da ferramenta entre esse público, estimulando-os a projetar o 

Twitter como uma opção importante no desenvolvimento da estratégia da comunicação 

institucional, no relacionamento com clientes e parceiros, na geração de novos negócios e, 

consequentemente, na construção do Capital Social das organizações. 

 

                                                           
99

 Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/70728663/CALHEIRA-M-A> Acesso em: 10 de dez. 2011. 
100

 A Revista Exame é produzida pela Editora Abril e é, possivelmente, a revista de negócios mais conhecida do 

Brasil. Apresenta o seu conteúdo editorial direcionado à executivos de organizações dos mais variados portes. 

Tem periodicidade quinzenal e apresenta uma média de tiragem de 240.000 exemplares. 
101

 A Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios é produzida pela Editora Globo e está no mercado desde 

1988. Como o próprio nome sugere é direcionada a micro e pequenos empresários e a empreendedores que 

planejar abrir uma empresa. Tem periodicidade mensal e tiragem de aproximada de 150.000 exemplares. 
102

 A HSM Management é uma revista voltada para a alta gerencia e diretoria de grandes corporações. É uma 

revista cara, pouco conhecida nas esferas intermediárias das organizações e dotada de status e relevância. É 

produzida pela Editora HSM do Brasil, tem periodicidade bimensal e tiragem de 35.000 exemplares no país. 
103

 Segundo Etman (1993, p. 52) “Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e torná-los 

mais proeminente em um texto de comunicação, de forma a promover uma definição particular de um problema, 

interpretação causal, avaliação moral e / ou recomendação de tratamento para o item descrito”. 
104

 Detalhes da relação dos temas e dos enquadramentos podem ser analisados no Anexo A desta dissertação. 

http://pt.scribd.com/doc/70728663/CALHEIRA-M-A
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4. O CAPITAL SOCIAL NO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES  

 

Apesar de alguns pesquisadores começarem a esboçar a associação entre rede e valor 

ainda no século XIX e com maior ênfase, posteriormente, na década de 1960, tende-se a 

considerar o conceito de Capital Social como algo relativamente recente. Foi há pouco mais 

de 30 anos que o mesmo passou a ser discutido de forma sistemática e com maior amplitude. 

Bourdieu (1980) foi um dos pioneiros na abordagem da questão, muito embora a temática só 

tenha conquistado relevância no Brasil na década de 1990 (MATOS, 2009). Depois, Coleman 

(1988) e Putman (1993) também deram as suas contribuições. A maior parte dos 

pesquisadores desenvolveu estudos apresentando vieses diferentes que se mostraram 

relevantes para as áreas da economia, da administração, da educação, da política, da 

sociologia, e nos últimos anos essa discussão vem sendo feita também por autores que 

pesquisam a comunicação. 

Capital Social é um conceito multidimensional que não é consensual, é abrangente e 

pode referenciar ações de engajamento que envolvem grupos sociais em variados contextos, 

como o de movimentos sociais, da sociedade civil, ação coletiva e democracia participativa 

(GOMES, 2006, p.01). Uma diversidade de perspectivas que enriquece a discussão em torno 

do tema e, concomitantemente, é capaz de gerar interpretações diferentes tanto quanto 

divergentes entre si. Existem, entretanto, na maior parte dos estudos, variáveis que convergem 

para a importância da utilização da comunicação como um recurso necessário para construção 

e manutenção do Capital Social tais como a cooperação, a confiança e a reciprocidade.  

O objetivo deste capítulo é discutir as temáticas propostas pelos principais estudiosos 

do Capital Social e aproximá-las das ações de comunicação exercidas pelas organizações, 

principalmente no contexto da CMC, suas possibilidades e aplicabilidades nos SRS, mais 

especificamente no Twitter.  

 

4.1 CAPITAL SOCIAL: ALGUNS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

O conceito de capital foi primeiramente definido por Karl Marx ainda no século XIX. 

A base da teoria Marxista que, além de outros conceitos, define capital físico e capital 

humano é de fundamental importância na construção de uma ideia do que seja efetivamente 

Capital Social. Se pensarmos no âmbito das organizações, os três conceitos terminam atuando 
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mutuamente como requisitos para ascensão organizacional. Gomes (2006, p. 2), por exemplo, 

afirma que “o capital social pode fazer a diferença – ferramentas podem ser emprestadas e 

habilidades podem ser treinadas se houver confiança generalizada entre os cooperantes a 

partir de normas e garantias de reciprocidade”. Corroborando com a afirmação de Bourdieu 

(1980), o pesquisador reforça que o Capital Social pode servir também como um instrumento 

dos mais relevantes na aquisição de capital físico e humano.  

Bourdieu (1980, p.2) afirma que Capital Social é “o conjunto de recursos atuais e 

potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos 

institucionalizadas de conhecimento ou reconhecimento mútuo”.
105

 Apesar da sua definição 

poder ser aplicada em muitas áreas, sob os mais diversos prismas, seu estudo está direcionado 

para a utilização em ações coletivas, ativando as redes sociais. O autor vê a possibilidade da 

sua conversão em outros tipos de capitais ou deste servir como efeito catalisador desta 

conversão, como reforça Matos (2009) em relação ao pensamento do sociólogo francês:  

Ele [capital social] representa um conjunto de elementos com os quais uma classe 

social garante sua reprodução, incluindo o capital econômico, o capital cultural 

(como reconhecimento de dado status), o capital simbólico (relacionado ao 

reconhecimento do prestígio de quem o detém). O conjunto desses tipos de capital 

circula em redes sociais e possui características que justificam a adoção do termo 

capital: possibilidade de acumulação (capital mobilizável), convertibilidade (capital 

humano transformado em capital social) e reciprocidade (indicadores de confiança) 

(p. 35). 

 

Talvez pela possibilidade de conseguir converter Capital Social em outros tipos de 

capitais monetários e não monetários, como influência e poder, por exemplo, as organizações 

tenham ficado tão atentas às relações que estabelecem com seus stakeholders
106

, 

desenvolvendo ações de aproximação, de conquista e de fidelização
107

.  Na perspectiva de o 

seu conceito estar atrelado à relação que agentes e instituições mantêm com a sua rede, 

Bourdieu (1980) reforça a ideia de que Capital Social é um bem de posse exclusiva que pode 

ser moldado conforme as interações sociais, e as mudanças nas trajetórias destes agentes ou 

nas suas configurações de redes. O autor dá ênfase à perspectiva de que o Capital Social pode 

ser concentrado e apropriado nas relações que um agente tem com outro e, dependendo da 

                                                           
105

 Tradução da autora para: “is the aggregate of the actual or potential resources that are linked to possession of 

a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition”. 
106

 Stakeholders é um termo em inglês utilizado por empresas para identificar os públicos que estão relacionados 

aos seus processos temporários ou não, sejam eles funcionários, profissionais terceirizados, clientes, 

consumidores, fornecedores etc. 
107

 O conceito de fidelização está associado ao hábito que o consumidor desenvolve de se manter fiel a 

determinadas marcas e produtos, dando preferência a sua aquisição e, algumas vezes, manifestando opiniões 

favoráveis às suas características. 
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forma de interações sociais mantidas entre os interagentes, podem fazê-los avançar em seus 

propósitos. Talvez por essa capacidade, Portes (2000, p. 135) afirme que Bourdieu se 

preocupe em ressaltar a quantidade e a qualidade destes recursos compartilhados por 

membros do grupo. Os recursos não devem apenas ser apropriados, mas precisam ser também 

doados nas relações, o que requer, evidentemente, investimentos econômicos e culturais por 

parte dos envolvidos. Apesar de não referenciá-lo em sua pesquisa, Coleman (1988) termina 

por corroborar com Bourdieu no que diz respeito à possibilidade de conversão do Capital 

Social.  

Como outras formas de capitais, o capital social é produtivo, tornando possível a 

consecução de certos fins que na sua ausência não seriam possíveis. Como o capital 

físico e humano, o capital social não é totalmente tangível, mas pode ser específico 

para certas atividades (COLEMAN, 1990, p. 20). 

 

Para Coleman (1988), o Capital Social é como um bem público, um valor mais voltado 

para as estruturas relacionais que envolvem os indivíduos e que visa combater o caráter 

individualista que permeia o conceito de capital humano. O autor acredita que não se trata de 

algo situado nos agentes e nem nos meios de produção, e sim nas estruturas das redes sociais 

densas e fechadas (COLEMAN, 1990, p. 302) e envolve questões relacionadas às obrigações, 

expectativas e confiança, além de normas e sanções. Para o sociólogo americano, sempre que 

se faz algo em favor de um terceiro, o agente da ação espera, de alguma forma, obter uma 

contrapartida. Essa contrapartida pode ser feita de diversas maneiras, desde que estas estejam 

relacionadas às normas implícitas na sociação, caso contrário sofre-se sanções. Portes (2000, 

p. 135) acredita que “as transacções que envolvem capital social tendem a ser caracterizadas 

por obrigações tácitas, por horizontes temporais incertos, e pela possibilidade de violação das 

expectativas de reciprocidade”. Para que o ciclo funcione naturalmente, Coleman (1990) 

defende que haja confiabilidade entre os agentes e normas bem definidas. O autor americano 

vê nos canais de comunicação uma base fundamental para o estímulo das ações que fazem 

surgir o Capital Social. Essa opinião é compartilhada com diversos outros autores (PUTNAM, 

1995; PORTES, 2000; MATOS, 2009; WELLMAN et al., 2001; RECUERO, 2009) que vêm 

discutindo a comunicação e as tecnologias associadas ao Capital Social nos últimos anos. 

O estudo apresentado por Coleman em 1988 nos interessa especialmente, pela inclusão 

de temas relacionados à participação de atores corporativos nas discussões sobre Capital 

Social. Pela primeira vez, um autor dotado de representatividade fez uma análise do conceito 

utilizando um viés organizacional: 
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O capital social é definido pela sua função. Não é uma entidade única, mas uma 

variedade de diferentes entidades com dois elementos em comum: todos eles 

consistem em algum aspecto das estruturas sociais e eles facilitam certas ações dos 

atores - sejam pessoas ou atores corporativos - dentro da estrutura (COLEMAN, 

1988, p. 302)
108

. 

 

Apesar de o conceito de Capital Social estar associado à área da comunicação e às 

organizações, carece de estudos mais amplos. O olhar de Coleman (1990) sobre a presença 

corporativa nos parece tão natural quanto a presença de empresas na sociedade e as interações 

promovidas por estas com os mais diversos públicos. As necessidades que as organizações 

têm de envolver e motivar funcionários, atrair e barganhar
109

 com fornecedores e, 

principalmente, conquistar clientes estão relacionadas a um esforço em promover a interação, 

o relacionamento e, na maior parte das vezes, a construção e manutenção de Capital Social. 

Esses relacionamentos, tidos como institucionais ou coorporativos, são, na maior parte das 

vezes, baseados em relações interpessoais. As pessoas costumam atribuir valor às ações 

efetivadas na rotina e podem, desta forma, associá-las a aspectos positivos ou negativos, 

corroborando, consequentemente, com o resultado final de execução das ações. Resultados 

bem sucedidos tendem a ser associados a um Capital Social positivo, enquanto que os mal 

sucedidos, ao Capital Social negativo (PORTES, 2000, p. 146). O conjunto das ações 

positivas pode ter a capacidade de estimular o sentimento de confiança e pertença, por 

exemplo, entre os envolvidos.  

Visando a possibilidade de conversão do Capital Social em outras formas de capital, 

como o econômico ou físico, as organizações vêm investindo na viabilização de espaços que 

possibilitem as atividades relacionais, a interatividade e o compartilhamento entre seus 

variados públicos e, em especial, seus consumidores. Espaços virtuais têm ganhado uma 

especial atenção e preferência por serem desterritorializados, conseguindo, portanto, reunir 

em redes e com eficiência pessoas de regiões próximas e remotas com um custo relativamente 

mais baixo se comparados com outras formas, meios e técnicas. Esses espaços, que estão a 

cada dia mais relacionados às NTC, são utilizados como mediadores para que as organizações 

possam compreender desejos, necessidades e opiniões do seu público, promover produtos e 

serviços, desenvolver ações que mobilizem a opinião pública em torno dos seus ideais e 

                                                           
108

 Tradução da autora para: “Social capital is defined by its function. It is not a single entity but a variety of 

different entities, with two elements in common: they all consist of some aspect of social structures, and they 

facilitate certain actions of actors – whether persons or corporate actors – within the structure.” 
109

 O verbo barganhar é utilizado como um jargão na área administrativa que denota o ato da negociação entre 

parceiros comerciais visando obter vantagem competitiva. 
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objetivos, e possam até, em alguns casos, gerar venda. Antes mesmo de a internet ter o 

formato que é conhecido na contemporaneidade, e dos sites de redes sociais conquistarem o 

acesso de 90,8% dos usuários de internet no Brasil
110

, o comportamento da audiência frente a 

um suporte comunicacional já chamava a atenção de alguns pesquisadores de Capital Social. 

Responsável por um dos estudos mais discutidos e controversos sobre Capital Social, 

o cientista político Putnam (1995)
111

 foi um dos autores precursores da análise que relaciona 

mais profundamente o tema a alguns aspectos comunicacionais. Em suas análises, Putnam 

associa a queda do Capital Social nos Estados Unidos à popularização da TV e, 

posteriormente, da internet como Matos (2009) nos esclarece: 

...uma das principais hipóteses defendidas por Putnam é a de que a televisão teria 

um impacto negativo sobre o capital social, já que as pessoas passariam a dedicar 

suas horas de lazer ao usufruto privado das mensagens televisivas, em vez de 

investirem na manutenção dos vínculos de sociabilidade originados das relações 

intersubjetivas face a face (p. 61). 

 

Putman (1995, p. 67), que define Capital Social como “características da organização 

social, tais como redes, normas e confiança que facilitam a coordenação e cooperação para 

benefício mútuo”
112

, acreditava que a TV e o computador seriam duas das variáveis 

responsáveis por fazer com que os índices de mobilização cívica fossem reduzidos 

drasticamente entre os estadunidenses. As outras seriam: a diminuição da participação em 

processos eleitorais, o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, a dificuldade da 

mobilidade geográfica entre as pessoas e o enfraquecimento dos laços familiares. Segundo o 

pesquisador, as pessoas estavam optando por desenvolver atividades de lazer ligadas à TV ou 

à internet, ao invés de participar de programações que contemplassem o debate, as trocas de 

informações e proporcionassem a mobilização em prol da sociedade. A TV estaria 

competindo com os programas convencionais, tradicionalmente conhecidos por despertarem o 

engajamento cívico. Ele acreditava que uma sociedade engajada teria condições mais 

favoráveis de melhorar a vida das pessoas, já que a união entre elas seria um dos requisitos 

relevantes para o fortalecimento dos laços sociais. Sobre a obra de Putman, Matos (2009, p. 

                                                           
110

 Estudo desenvolvido e divulgado em 20 de setembro de 2011 pela ComScore. Disponível em:< 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_Rise_of_Social_Networking

_in_Latin_America> Acesso em: 24 de nov. 2011. 
111

 Apesar de ser, talvez, o estudo mais conhecido e discutido de Robert Putman, Bowling Alone não foi o 

primeiro trabalho do americano a tratar do tema Capital Social. 
112

 Tradução da autora para: “Features of social organizations such as networks, norms and trust that facilitate 

coordination and cooperation for mutual benefits”. 

http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_Rise_of_Social_Networking_in_Latin_America
http://www.comscore.com/por/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/The_Rise_of_Social_Networking_in_Latin_America
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52) acredita que “ele [Putman] dá ênfase aos efeitos que as normas, os valores cívicos e as 

redes sociais de cooperação exercem sobre a vida pública...”.  

O cientista político termina por associar as novas formas de consumo de informação 

viabilizadas pela TV e pela internet a um tipo de Capital Social negativo. A abrangência das 

declarações de Putman (1995) estimulou o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o 

assunto, levando o conceito de Capital Social a ser mais discutido na academia. Boa parte dos 

trabalhos apresentados por outros pesquisadores desde então, formulam fortes críticas à 

metodologia empregada pelo cientista americano e aos seus resultados atribuídos. Tendemos a 

concordar com o pensamento de Uslaner (2000 apud MATOS, 2009, p. 136), entretanto, que 

diz não acreditar que a internet seja capaz de criar e nem de destruir Capital Social. 

Acreditamos, como explicitado deste o início deste trabalho, que televisores e computadores 

são apenas alguns dos suportes utilizados por pessoas em sociedade para difundir a 

informação, entreter e, mais recentemente, proporcionar sociação. Desta forma, os suportes só 

funcionam se estiverem associados a tecnologias específicas capazes de promover inúmeras 

ações arbitradas por seus usuários, sejam eles formados por pessoas físicas ou jurídicas, 

cidadãos ou organizações. Cada um destes meios apresenta características singulares e podem 

estimular a utilizações mais distintas, tanto boas quanto ruins. A depender das apropriações 

que as pessoas promovam, construirão ou não relações dotadas de mais ou menos de Capital 

Social. Reforçando o pensamento de Uslaner (2000), tendemos a acreditar que nem o 

computador, nem a internet ou o cinema, para citar alguns exemplos, sejam capazes de 

potencializar ou destruir o Capital Social, mas sim de servir, eventualmente, como um 

possível meio catalisador. Esse posicionamento, todavia, não nos impede de discutirmos as 

formas como tecnologias e suportes são apropriados pelas pessoas e os desdobramentos de 

suas utilizações como componentes sócio-técnicos.  

 

4.2 CAPITAL SOCIAL NA COMUNICAÇÃO 

A televisão tem sido utilizada por organizações no mundo inteiro como um meio 

emissor de informações. No papel de anunciantes, as organizações contratam os serviços de 

empresas que utilizam técnicas desenvolvidas pela propaganda e relações públicas, para 

construir as mensagens que serão exibidas nas TVs para milhares de pessoas de uma só vez. 

As mensagens cumprem com objetivos variados e buscam, independente do caráter da 

instituição, mobilizar a opinião pública em torno dos seus valores, ideias, produtos e serviços. 
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Apesar dos resultados, de forma geral, serem positivos, a ponto de justificar investimentos 

cada vez maiores, não se pode associar esse tipo de comunicação feito por meio da TV a uma 

variável fomentadora de Capital Social. Um dos principais argumentos impeditivos é o de que 

o público receptor da mensagem não está organizado e conectado em rede e nem esse veículo 

é capaz de proporcionar essa conexão. Fazer parte de uma rede social e possibilitar o 

compartilhamento mútuo e colaborativo entre os interagentes é parte da essência das teorias 

sobre Capital Social já desenvolvidas, e a televisão, da forma como conhecemos até então, 

não é capaz de proporcionar essa experiência.  

A situação tende a ser configurada de uma forma diferente quando os objetos da 

análise são as novas tecnologias da comunicação proporcionadas pela CMC. Apesar de 

Putman “questionar a possibilidade de a internet se converter em um meio ativo e social, ou 

ser apenas um entretenimento passivo” (apud MATOS, 2009, p. 135), acreditamos que, se o 

pesquisador tivesse à disposição parte das ferramentas disponíveis na atualidade, talvez, o seu 

olhar fosse um pouco diferente. Wellman et al. (2001, p. 437) também questiona: “e se 

Putman estiver apenas medindo velhas formas de comunidade e participação, enquanto novas 

formas de comunicação e organização abaixo do seu radar estiverem conectando pessoas?”
113

. 

É certo que, neste intervalo de tempo, os estudos não evoluíram em uma direção definitiva e 

nem totalmente contrária a defendida por Putman, mas é certo também que o pesquisador 

americano desenvolveu a sua pesquisa em um contexto bem distinto do atual, no qual os 

chats, por exemplo, ainda estavam começando a se popularizar e a chamada web 2.0 ainda 

nem tinha sido criada. 

Foi a partir da criação de uma tecnologia denominada Ajax
114

 que as comunicações 

baseadas na internet passaram a oferecer mais agilidade e, consequentemente, maior 

conectividade. Grande parte das estruturas que são acessíveis hoje surgiu depois deste 

período, inclusive, os Sites de Redes Sociais com o seu potencial em fomentar a conversação, 

difundir informação, estimular a geração e distribuição de conhecimento e reforçar laços 

sociais, como esclarece Ribeiro (2003) ao discorrer sobre a importância dos chats. 

 

                                                           
113

 Tradução da autora para: “What if Putnam is only measuring old forms of community and participation while 

new forms of communication and organization underneath his radar are connecting people?” 
114

 “Ajax (acrônimo em língua inglesa de Asynchronous Javascript and XML) é o uso sistemático de Javascript e 

XML (e derivados) para tornar o navegador mais interativo com o usuário, utilizando-se de solicitações 

assíncronas de informações”. Disponível em: 

<http://ajuda.uolhost.com.br/index.php?p=resposta&res=277#rmcl> Acesso em: 13 de nov. 2011. 

http://ajuda.uolhost.com.br/index.php?p=resposta&res=277#rmcl


75 
 

 
 

O grau de afinidades e os interesses comuns conduziram e facilitaram a aglutinação 

e o estabelecimento de vínculos sociais, por vezes bastante intensos, que produziram 

uma série de laços de identidade e partilha de objetivos entre os usuários de tais 

sistemas [originários da internet] (p. 18).  

 

A possibilidade de interagir em uma rede distribuída pode ter servido como um 

incentivo para que as pessoas passassem a utilizar ferramentas disponíveis na internet para se 

relacionar com outras, distantes ou não, para trocar informações, compartilhar toda sorte de 

conteúdos e mobilizar para as mais diversas causas. Essa também é a opinião de Franco 

(2009)
115

, que acredita na internet e nos SRSs como meios fomentadores de Capital Social: 

Quanto mais aumenta a conectividade e quanto mais você aumenta o grau de 

distribuição de uma rede social, mais pequeno [sic], menor, o mundo vai ficando... 

não em termos geográficos, populacionais. Ele vai ficando menor em termos sociais 

e quanto menor em termos sociais ele vai ficando, mais empoderante é o campo 

social que ele está criando, ou seja, mais capacidade de induzir as pessoas a inovar, a 

assumir protagonismo, a empreender. E não precisa muita gente: 1% das pessoas 

conectadas são capazes de capilarizar as redes sociais de tal maneira a revelar essa 

capacidade coletiva do capital social ou das redes sociais. É isso que nós 

interpretamos como desenvolvimento. 

 

Recuero (2005, p. 37), por sua vez, chama atenção de que esse tipo de elo pode ser 

diferente dos estabelecidos em uma relação face a face, e atribui às limitações contextuais da 

mediação a responsabilidade por essa diferença. A autora ressalta como uma das barreiras as 

distâncias físicas e a possibilidade de as pessoas interagirem entre si protegidas pelo 

anonimato. A dificuldade em ver e avaliar as pistas deixadas pelos elementos da comunicação 

não-verbal poderiam, eventualmente, dificultar a criação do vínculo de confiança tão 

relevante ao desenvolvimento do Capital Social. Talvez, em parte por conta de dificuldades 

como essas, os pesquisadores passaram a discutir a possibilidade de a confiança poder ser 

modulada em relação a variáveis como contexto, comportamento, risco e expectativas dos 

agentes envolvidos na relação. Matos (2009, p. 143), por exemplo, referindo-se a uma 

pesquisa realizada em 2000, que aborda o uso da internet e os níveis de confiança, afirma que 

“confiança parece não significar nada (ou muito pouco) neste relacionamento virtual”. Em um 

esforço de colaborar com a elucidação da comunidade científica e esclarecer as 

aplicabilidades do conceito em múltiplos contextos, Rousseau et al. (1998) identifica 

confiança como um fenômeno complexo que reflete muitas facetas e níveis; opinião que é 

também compartilhada pelo pesquisador Rus (2005, p. 81). Segundo os pesquisadores 
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 Depoimento extraído do vídeo gravado pelo pesquisador Augusto de Franco para o evento TEDx em 14 de 

agosto de 2009. Disponível em <http://www.tedxsaopaulo.com.br/augusto-de-franco> Acesso em: 22 de out. 

2011. 
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americanos, o construto envolve questões tais como: confiança individual, em grupo, 

empresarial e institucional; confiança dentro e entre as organizações; confiança 

multidisciplinar; confiança como uma causa dos resultados e da moderação; confiança como 

um impacto de mudanças organizacionais; e novas e emergentes formas de confiança. 

Baseando o seu estudo em uma ampla revisão dos conceitos de confiança e em uma discussão 

multidisciplinar, Rousseaut et al. (1998, p. 395) propuseram a seguinte definição: “confiança 

é o estado psicológico que compreende a intenção em aceitar uma vulnerabilidade baseada em 

expectativas positivas de intenções ou no comportamento do outro”.
 116

 Corroborando com os 

pesquisadores e também com Matos (2009), compreendemos que na CMC e nas relações 

mediadas por computador a expectativa sobre o comportamento do outro tenda a ser menor, 

principalmente se levarmos em consideração uma possível associação entre agentes 

conectados entre si por meio de laços fracos ou ainda protegidos pelo anonimato.  

Acreditamos que algumas relações tendam a se tornar um pouco mais complexas se os 

interagentes envolvidos na CMC forem humanos e organizações. Pensamos que talvez seja 

mais difícil estabelecer confiança em uma relação na qual se suspeita que um dos lados 

deseje, claramente, obter benefícios comerciais em relação ao outro. Não consideramos algo 

impossível, entretanto. Na opinião de Brei e Rossi (2005, p.149), a confiança entre 

organizações e consumidores finais pode ser afetada por fatores situacionais e contextuais. Os 

administradores brasileiros acreditam que a confiança não é um ingrediente necessário para a 

consumação de trocas e que, não obstante, a falta de confiança não evita que a troca ocorra. 

Afirmam que a confiança mínima necessária para que a troca ocorra varia de acordo com a 

situação. Talvez uma das chaves para compreendermos melhor as particularidades que levam 

uma pessoa a estabelecer uma relação de confiança com uma empresa por meio de um Site de 

Rede Social e, consequentemente, a sua condição fomentadora de Capital Social, parta da 

afirmação de Rus (2005), que acredita que desenvolver confiança requer informação. 

Informação sobre a confiabilidade de parceiros em uma transação advém 

fundamentalmente de três fontes diferentes. Informações públicas podem vir de 

macro níveis como as disponibilizadas por instituições, de níveis médios como as 

redes interorganizacionais e de micro níveis que são definidas pela experiência 

pessoal de um determinado parceiro (p. 84).
117
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 Tradução da autora para: “a psychological state comprising the intention to accept vulnerability based upon 

positive expectations of the intentions or behavior of another”. 
117

 Tradução da autora para: “Information about the trustworthiness of a partner in a transaction comes from 

three fundamentally different sources. Information can come from macro sources such as public information 

provided by institutions, from a mezzo such as interorganizational networks and from a micro level that is 

defined by personal experience with a given partner”. 
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O pesquisador afirma que é possível distinguir entre três tipos de confiança baseado na 

busca das pessoas por informação: confiança interpessoal, rede de confiança e confiança 

institucional. Segundo a sua ótica, a confiança interpessoal depende das informações 

transmitidas por meio de laços fortes, a rede de confiança, por sua vez, depende da 

informação transmitida por meio dos laços fracos, e a confiança institucional depende da 

informação pública e não necessita de laços. Rus (2005) acredita que a confiança institucional 

está baseada em variáveis como confiabilidade, imparcialidade e a eficiência no próprio 

sistema. Um desafio é o de entender “imparcialidade” em um contexto que envolve atores 

organizacionais dedicados a convencer o outro das suas qualidades e benefícios, o que, talvez, 

possa ser melhor compreendido com a complementação do raciocínio do pesquisador:  

Instituições eficientes, justas e de confiança, fazem o comportamento individual 

previsível, especificando as alternativas e impondo preços na forma de sanções para 

comportamentos indesejáveis. Confiança institucional é, portanto, confiança por 

inferência: uma vez que todos os atores, em um determinado sistema, enfrentam os 

mesmos incentivos e restrições, devem, portanto, se comportar de uma maneira 

uniforme. Confiança institucional é, portanto, altamente universalista (RUS, 2005 p. 

86).
118

 

 

Torna-se um comportamento previsível o fato de os atores organizacionais usarem a 

comunicação como ferramenta para defender os seus interesses. O fato de os atores humanos 

terem clareza nos propósitos comerciais das organizações talvez faça com que os mesmos 

relacionem mais profundamente a imparcialidade organizacional ao senso de justiça e à 

confiança que os sistemas empreendidos pelas organizações serão imparciais e justos em caso 

de eventuais problemas.  

No que diz respeito, especificamente, à comunicação no Twitter, a garantia concedida 

ao usuário de ter a liberdade em optar por seguir ou não um perfil organizacional talvez possa 

ser também considerada, dentro da perspectiva de Rus (2005), uma qualidade de eficiência. 

Acreditamos que a possibilidade de optar por receber ou não mensagens advindas da 

comunicação organizacional possa compensar alguns exageros ocasionalmente observados 

nas mensagens organizacionais.  
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 Tradução da autora para: “Efficient fair and reliable institutions make individual behavior predictable by 

spelling out the alternatives and placing price in the form of sanctions on non-desirable behavior. Institutional 

trust is therefore trust by inference: since all actors in a given system face the same incentives and constraints, 

they are expected to behave in a uniform way. Institutional trust is therefore highly universalistic.  
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4.2.1 O Capital Social das Organizações no Twitter 

Pessoas que utilizam os Sites de Redes Sociais, de forma geral, o fazem para interagir 

com outros e trocar informações sobre os mais diversos fins com amigos, colegas, 

conhecidos, desconhecidos e organizações. A informação, talvez seja um dos aspectos mais 

desejados e valorizados por quem utiliza essas ferramentas e a própria estrutura do Twitter 

oportuniza a troca, fazendo com que a cooperação e o compartilhamento de informações em 

formato de texto, imagens, vídeos ou hiperlinks esteja na essência do que é o Twitter. Recuero 

(2009) acredita que as interações informacionais e conversacionais são os tipos de interações 

mais realizados pelos usuários. A pesquisadora, que defende que o Twitter é uma ferramenta 

capaz de gerar e ampliar Capital Social, afirma que nos Sites de Redes Sociais o constructo 

está associado a valores como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. Nesta 

perspectiva, o valor da visibilidade está associado à possibilidade de um usuário obter 

destaque na rede; reputação, ao contrário do que muitos imaginam, não está apenas 

relacionada ao número de seguidores de um determinado perfil e sim à percepção qualitativa 

que os outros podem ter deste; a popularidade diz respeito à audiência obtida pelo usuário; e a 

autoridade relaciona-se à influência que um determinado ator exerce sobre a sua rede. Muito 

embora os valores descritos pela pesquisadora não estejam, especificamente, relacionados ao 

Twitter e nem a perfis coorporativos, acreditamos que o seu raciocínio pode nos servir para 

ilustrar ou sistematizar essa análise, a exemplo da observação de que cada ator é capaz de 

construir intencionalmente a sua reputação.  

A informação está no centro deste contexto. O conhecimento que um ator 

organizacional tem sobre a sua audiência pode estimular a produção de mensagens de 

interesse comum dos seus seguidores, proporcionando, assim, o aumento da visibilidade do 

perfil e, consequentemente, contribuindo na construção da reputação, da popularidade e da 

autoridade do mesmo. A retransmissão de mensagens no Twitter parece ser uma importante 

variável no universo do Twitter. O RT tem sido utilizado para aferir influência (CHA et al., 

2010) e também como uma prática relevante à construção do Capital Social (RECUERO e 

ZAGO, 2011). 

O capital social é um ingrediente essencial para a dinâmica de apropriação do 

Twitter, na medida em que é, também, um elemento essencial das redes sociais. O 

Twitter, como ferramenta que possibilita a criação e a complexificação de estruturas 

sociais, é capaz de gerar valores através de sua apropriação. Assim, compreendemos 

o capital social como o conceito através do qual podemos discutir a estrutura que 

provê valor para as práticas no Twitter, como o RT (p. 3). 
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Acreditamos também que a informação pode navegar por meio das mensagens 

retransmitidas no Twitter, possibilitando o alcance mais remoto, a depender do tamanho das 

redes que os seguidores possuem
119

 e também do interesse despertado. O RT parece ser uma 

prática que confere ao criador da mensagem original visibilidade, reputação, popularidade e 

autoridade, além de favorecer o desenvolvimento de conceitos relevantes à construção do 

Capital Social tais como cooperação, reciprocidade e mobilização por parte da rede. 

A propósito do potencial de conectividade proporcionado pela web, totalmente à 

revelia do que defendia Putman (1995) em relação ao “novo” meio, populações civis de vários 

países vêm utilizando ferramentas disponíveis na internet, em especial, os Sites de Redes 

Sociais como o Twitter, para congregar pessoas contra governos arbitrários, por exemplo, e 

mobilizar a comunidade internacional a favor das suas intenções. Acontecimentos políticos 

recentes como a Primavera Árabe
120

, as manifestações da população da Grécia e da Espanha 

contra a crise econômica e manifestações de brasileiros contra a corrupção, são alguns 

exemplos desta nova prática de mobilização ocorrida a partir do Twitter. A jornalista e 

pesquisadora Fontes (2011) relata alguns casos envolvendo povos que utilizaram os SRSs 

como estratégia de comunicação e de mobilização civil. 

Antes, muito antes, que o telejornalismo internacional corresse com suas câmeras 

para mostrar ao mundo o povo revolvendo-se nas ruas contra as décadas de ditadura 

no Egito e na Tunísia, por exemplo, no início deste ano, outra esfera midiática, as 

redes sociais, como o Twitter e o Facebook, e dispositivos móveis como os 

smartphones e os tablets, já haviam se tornado os protagonistas da chamada 

Primavera Árabe (...) O tipo de ampliação que as redes sociais causam nas vozes dos 

movimentos sociais e acabam por convocar a mídia tradicional é de um tipo ainda 

difícil de diagnosticar por parte de uma geração que se formou analisando o mundo 

a partir do que diziam os meios de comunicação. A circulação das informações e 

imagens se dá de modo anárquico, disperso, não hierarquizado, sem um epicentro 

publicizador de dados e de modo incontrolável, para desespero por parte dos 

poderosos a quem o movimento incomoda, sejam eles os ditadores egípcios ou os 

democráticos componentes do parlamento inglês.
121

 

 

Por conta, principalmente, da sua agilidade em difundir e reverberar informações, o 

Twitter tem sido apropriado por pessoas e organizações desejosas em promover mobilização 

em torno dos mais variados fins. Em novembro de 2011, internautas brasileiros acompanham 

via Twitter a mobilização de pessoas comuns que pressionam personalidades famosas e ricas 
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 Conforme já exemplificado na figura 2, pág. 51. 
120

 Ficou conhecido como “Primavera Árabe” o movimento iniciado, em 2010, por tunisianos e, posteriormente, 

por povos de outros países como Líbia e Egito que passaram a protestar contra seus governos e utilizaram os 

SRSs como Twitter e Facebook para organizar e comunicar ações de protestos e mobilizar a população, bem 

como a comunidade internacional, a respeito dos fatos ocorridos.  
121

 Em artigo publicado no Jornal A Tarde, Salvador/BA, p. 9 - 9, 16 out. 2011. 
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a efetuarem doações em dinheiro para o programa Teleton
122

, patrocinado por uma empresa 

da indústria da comunicação. Quando uma personalidade cede aos apelos dos usuários do 

Twitter e efetua a doação, imediatamente o público cria outra hashtag e, em conjunto, 

recomeça as ações pressionando outra personalidade. Os exemplos 17, 18, 19 e 20 ilustram a 

ação. 

Exemplo 17 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 18 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 19 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 20 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Também têm se tornado comuns mobilizações sociais popularmente conhecidas como 

“twittaço”. Essas ações comunicativas, que acontecem de forma planejada, são viabilizadas 

pela utilização do Twitter e tem como objetivo, de forma geral, mobilizar a população civil na 

defesa de um tema específico de interesse público, uma ação, instituição, pessoa ou ainda 

contra regulamentações, leis, empresas, políticos etc. As ações consistem em criar estímulos 

para que usuários agrupados em dado período de tempo emitam mensagens pré-definidas 

sobre um tema, utilizando também uma hashtag acordada e compartilhada previamente. Um 

número grande de manifestantes digitais atrai a atenção de outros usuários, chamam também a 
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 Teleton é um evento filantrópico que é promovido anualmente pela rede televisiva SBT e que tem o objetivo 

de arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente. 
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atenção dos profissionais que atuam para a mídia de massa, formadores de opinião e de 

autoridades. Alguns “twittaços” com viés políticos já foram organizados no Brasil e serviram 

de estímulo para que os manifestantes digitais se reunissem presencialmente em eventos 

públicos.  

As organizações têm encontrado no Twitter um espaço propício também para 

mobilizações em torno de suas ações e conteúdos comerciais. Empresas que promovem a 

gestão de perfis organizacionais, atentos aos bons resultados das causas políticas e de outras 

causas espontâneas, buscam reproduzir algumas ações visando obter resultados semelhantes. 

De forma geral (e também preliminar), é muito comum que usuários seguidores de perfis 

organizacionais compartilhem com a sua própria rede informações sobre promoções, 

concursos e eventos patrocinados. O usuário comum, que muitas vezes busca compartilhar 

informações com seus seguidores como uma estratégia de gerar visibilidade e aumento da sua 

própria reputação por meio da posse da informação, retransmite a mensagem. Talvez, um 

indicativo de que Coleman (1988) estava certo ao afirmar que o Capital Social não está nas 

pessoas e sim nas estruturas das redes. Quanto mais fortes são os usuários, mais fortes são as 

redes. Esse tipo de associação interessa ao usuário comum e em especial aos usuários 

organizacionais.  

  



82 
 

 
 

5. ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

Neste capítulo buscamos analisar, a forma pela qual pessoas e empresas costumam 

comunicar-se e interagir, utilizando o Twitter como mediador. Para alcançar esse objetivo, 

desenvolvemos primeiramente uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório. Posterior e 

concomitantemente, desenvolvemos uma pesquisa descritiva e um estudo de caso 

exploratório. Por meio da pesquisa descritiva, survey, procuramos compreender que tipo de 

interesses os seguidores de perfis organizacionais nutrem ao acompanhar organizações no 

ambiente Twitter, as variáveis motivacionais que despertam o interesse em seguir ou não 

empresas, e os seus hábitos de consumo de informações. No estudo de caso exploratório, 

promovemos a análise de conteúdo de 1200 tweets relacionados às organizações Hering e 

Camiseteria. Com posse de todas essas informações, foi possível identificar estratégias e 

ações comunicacionais que podem, eventualmente, contribuir para a criação e a manutenção 

do Capital Social de cada uma das organizações estudadas no Twitter.  

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Alguns pesquisadores das Ciências Sociais vêm dissertando sobre o desafio que se tem 

enfrentado para encontrar e aplicar uma metodologia adequada aos estudos empíricos 

originários de meios emergentes, em especial a internet. Uma das causas atribuídas a essa 

dificuldade seria a necessidade em manter o rigor científico, mesmo tendo a internet como 

objeto, local e instrumento de pesquisa (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011). Esta 

dissertação encontra-se enquadrada na situação descrita pelas autoras, pois, como já 

explanado anteriormente, tem o Twitter como objeto, local e instrumento. Para responder a 

pergunta “Como se dá a comunicação entre organizações e pessoas no Twitter de forma que 

esta seja capaz de colaborar para a construção e a manutenção do seu Capital Social?” 

optamos por uma composição de estruturas metodológicas (RIBEIRO, 2003), pois como 

afirma Gil (1995, p. 34 apud RIBEIRO, 2003): 

Nem sempre um método é adotado rigorosa ou exclusivamente em uma 

investigação. Com frequência dois ou mais métodos são combinados. Isso porque os 

métodos específicos de que dispõem as ciências sociais nem sempre são suficientes 

para orientar todos os procedimentos a serem desenvolvidos ao longo da 

investigação (p. 5). 
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Com o propósito de formular um referencial teórico, elaboramos uma pesquisa 

bibliográfica por meio do método exploratório para “verificar em que medida a obra 

consultada interessa à pesquisa” (GIL, 2010, p. 59) e selecionar elementos e materiais mais 

adequados à relação dos temas trabalhados. Sobre essa metodologia Lakatos (2005) esclarece 

que: 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os principais trabalhos já 

realizados, revistos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais 

relevantes e relacionados ao tema. O estudo da literatura pertinente pode ajudar a 

planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, e representa uma fonte 

indispensável de informações, podendo até orientar as indagações (p. 160). 

 

A leitura de bibliografia referente a temas como Comunicação e Comunicação 

organizacional, Redes Sociais, Sites de Redes Sociais, Twitter e Capital Social foi 

fundamental para enriquecer os questionamentos referentes a este trabalho, delinear o 

problema de pesquisa e encontrar a metodologia adequada. O resultado desta análise 

encontra-se descrita nos capítulos 1, 2, 3 e 4 desta dissertação.   

A pesquisa quantitativa-descritiva contou com a participação de 191 respondentes, 

usuários do Twitter, e teve como principal objetivo conhecer os hábitos de consumo de 

informações e as preferências dos usuários do Twitter, que são, por sua vez, seguidores de 

perfis de organizações
123

. Lakatos (2005, p. 189) afirma que a pesquisa quantitativa-descritiva 

consiste em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou 

a análise das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento 

de variáveis principais ou chaves, e que utilizam técnicas como entrevistas, questionários, 

formulários e empregam procedimentos de amostragem. Nesta etapa, a coleta de dados foi 

feita entre os dias 20 e 30 de junho de 2011, por meio de uma amostragem não 

probabilística
124

 intencional
125

 e as opiniões captadas foram analisadas e encontram-se 

descritas neste capítulo no tópico 5.2. Como instrumento de coleta, utilizamos um 

questionário digital que é disponibilizado gratuitamente pela ferramenta do Google
126

, 
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 Doravante denominada “O perfil dos seguidores de organizações no Twitter”. 
124

 É denominada amostra não-probabilística aquela sobre a qual não se conhece a probabilidade de determinado 

elemento participar da amostra.  
125

 Tipo de amostragem intencional é aquela em que o pesquisador escolhe deliberadamente determinados 

elementos para fazer parte da amostra com base em pré-julgamentos. Consideramos essa amostra não-

probabilística intencional, pois escolhemos inicialmente alguns usuários-chave do Twitter para responder e 

divulgar em seu próprio perfil o link da pesquisa.  
126

 www.google.com.br 
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popularmente conhecida como Form
127

. Cada resposta imputada no sistema corresponde a 

uma linha de resposta que é acrescentada em uma tabela gerada e gerida automaticamente 

pelo Form. O próprio sistema encarrega-se de tabular as respostas e gerar gráficos para cada 

um dos quesitos inseridos previamente no questionário. O formulário
128

 foi divulgado 

primeiramente no perfil da pesquisadora no Twitter
129

. Posteriormente, foi solicitado a 

algumas pessoas-chaves que colaborassem respondendo a pesquisa e promovendo a sua 

divulgação entre a sua rede de seguidores. O critério para a escolha destas pessoas foi o de 

estarem, de alguma forma, relacionadas à academia ou à área de comunicação. A maior parte 

dos indicados atendeu a solicitação, como ilustra os exemplos 21
130

 e 22
131

.  

Exemplo 21 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Exemplo 22 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Acreditamos que a amostra coletada é representativa na medida em que é capaz de 

trazer indicativos sobre os hábitos e as preferências dos usuários do Twitter. Não seria 

possível compreender em sua plenitude a relação comunicacional entre organizações e 

pessoas sem ter subsídio do que o público costuma buscar e valorizar por meio desta relação. 

Atentas também a essas respostas, as organizações traçam as suas estratégias e ações e 

conseguem atrair mais seguidores para a sua rede.  
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 Disponível em < http://www.google.com/google-d-s/intl/pt-BR/forms> Acesso em: 23 de novembro de 2011. 
128

 Disponível no Anexo A desta dissertação 
129

 www.twitter.com/mariaalessandra 
130

 Blogueiro conhecido no meio digital e Diretor de Arte que atua na ALMAPBBDO, uma das maiores e mais 

criativas agências de publicidade do país. 
131

 Pesquisador e doutorando da área de cibercultura. 
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A terceira etapa de estudo trata-se de uma pesquisa exploratória
132

 qualitativa que utiliza 

o Estudo de Caso Múltiplo como método. Yin (2005) comenta que, apesar de ser ainda um 

método estereotipado, o Estudo de Caso é um dos mais utilizados pelos pesquisadores da área 

de Ciências Sociais: 

Os Estudos de Caso representam a estratégia preferida quando se colocam questões 

do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os 

acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos 

inseridos em algum contexto da vida real (p. 160). 

 

A proposta deste Estudo de Caso enquadra-se no que defende o pesquisador quanto aos 

temas contemporâneos inseridos no cotidiano. Para desenvolvê-lo, escolhemos duas empresas 

que atuam no mesmo segmento: a Camiseteria e a Hering
133

. A primeira empresa a ser 

escolhida foi a Camiseteria, que possui o perfil @camiseteria no Twitter. Uma análise prévia 

da sua comunicação nos fez acreditar, de forma preliminar, no fortalecimento de sua rede de 

relacionamento e consequente Capital Social, por meio da utilização constante de múltiplos 

recursos comunicativos e interativos no meio digital. A escolha da Hering, que utiliza o perfil 

@_eu_uso
134

 no Twitter, deu-se de forma natural, pois o nosso desejo era o de estabelecer 

parâmetros e referências mais próximas entre empresas que atuam no mesmo segmento
135

 e 

comercializam, fundamentalmente, o mesmo produto: camisetas. Acrescentamos a essas 

escolhas uma curiosidade adicional: o fato de a Hering ser uma marca de roupas que foi 

fundada em 1880, que mantém um modelo de negócios tradicional baseado em uma rede de 

lojas físicas que se encontram distribuídas em todos os estados do território nacional, por 

meio de suas 400 lojas próprias
136

 e franqueadas e uma loja virtual
137

, e de ter presença 

relativamente recente nos meios digitais. Tudo isso em contraste a uma marca como a 
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 Lakatos (2005, p. 190) classifica como pesquisa exploratória aquela em que “[...] obtém-se frequentemente 

descrições tanto quantitativas como qualitativas do objeto de estudo, e o investigador deve conceituar as inter-

relações entre as propriedades do fenômeno, fato ou ambiente observado. Uma variedade de procedimentos de 

coleta de dados pode ser utilizada, como entrevista, observação do participante, análise de conteúdo etc. 
133

 www.camiseteria.com.br  e www.hering.com.br, respectivamente. 
134

 Pouco tempo depois que a coleta de dados foi realizada, a Hering decidiu extinguir o seu perfil @_eu_uso 

passando a utilizar o perfil @hering_oficial. A única implicação da ocorrência para esta pesquisa, entretanto, é 

que como a análise de dados foi realizada posteriormente à alteração, algumas imagens vistas neste texto trazem 

a logomarca da Hering e o nome do perfil utilizado atualmente, muito embora a captação das mensagens tenha se 

dado entre maio e junho de 2011, como já descrito nesta metodologia.  
135

 Segmento da moda. 
136

 Informações disponibilizadas pela própria empresa por meio do site www.ciahering.com. Acesso em: 26 de 

novembro de 2011. 
137

 Disponível em: <http://www.heringwebstore.com.br/loja> Acesso em: 03 de dezembro de 2011. 
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Camiseteria, que foi lançada em 2005, é considerada uma startup
138

, tem um modelo de 

negócio tido ainda como inovador, não possui lojas físicas e concentra a sua comercialização 

apenas na web. O modelo de negócio da Camiseteria está baseado na colaboração. Por meio 

do site
139

, pessoas que trabalham com design submetem estampas confeccionadas com 

exclusividade a concursos que são abertos durante todo o ano. Utilizando o site como 

mediador, o público atribui notas às camisetas enviadas pelos designers. Ao final do período, 

as camisetas que obtiverem maior pontuação ganham o direito de serem produzidas e 

comercializadas por meio de um catálogo online, prêmios em dinheiro, e créditos para serem 

utilizados no próprio site da empresa
140

. Uma curiosidade adicional referente à escolha destas 

duas organizações (muito embora não se trate do foco central desde trabalho) é o fato de a 

Hering utilizar com muito mais intensidade e frequência os meios de comunicação de massa 

para divulgar seus produtos e valores, em oposição à Camiseteria que usa as TIC 

intensivamente. 

Para desenvolver o Estudo de Caso, analisamos o conteúdo de 600 tweets da 

Camiseteria e 600 tweets da Hering, em três períodos previamente determinados: de 01 a 15 

de maio de 2011; de 15 a 30 de junho de 2011; de 15 a 31 de julho de 2011. Essas datas foram 

escolhidas por estarem relacionadas a períodos relevantes do calendário do varejo nacional. 

São semanas em que as empresas que atuam no comércio reforçam as suas ações de 

comunicação visando às vendas para o Dia das Mães
141

, para o São João
142

 e para Dia dos 

Pais
143

. Os tweets foram capturados com o auxílio da ferramenta de monitoramento de Sites 

de Redes Sociais, Seekr
144

. Essa ferramenta permite que o pesquisador eleja algumas 

palavras-chaves
145

 que o sistema deve buscar na internet. As palavras escolhidas para esse 
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 A revista exame define Startup como “um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e 

escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza”. Informação disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/o-que-e-uma-startup> Acesso em: 26 de nov. de 

2011. 
139

 www.camiseteria.com.br 
140

 A organização informa aos interessados que “Você leva R$ 800 em dinheiro vivo na hora e mais R$ 500 em 

créditos no site. Se sua estampa for reeditada, você leva mais R$ 500 por cada nova reedição”. Disponível em: < 
http://www.camiseteria.com/help.aspx#11> Acesso em 03 de dez. 2011. 
141

 Em 2011, o dia das mães foi comemorado em 08 de maio. 
142

 O São João é uma das datas festivas mais importantes no nordeste brasileiro e que conta com forte apelo de 

vendas para o varejo. O feriado, que oficialmente é dia 23 de junho, é, frequentemente, comemorado durante 

vários dias de junho. 
143

 Em 2011 o dia dos pais foi comemorado em 14 de agosto. 
144

 O valor referente ao pacote de monitoramento dos dados desta pesquisa foi gentilmente cedido pela Imeta, 

empresa proprietária desta ferramenta. Disponível em: <www.seekr.com.br> Acesso em: 24 de nov. de 2011. 
145

 O Seekrs chama essas palavras-chaves de “termos de pesquisa”. 

http://exame.abril.com.br/pme/dicas-de-especialista/noticias/o-que-e-uma-startup
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Estudo de Caso estavam relacionadas às empresas analisadas e foram: camiseteria, cami.st
146

, 

fseixas
147

, hering, hrng
148

 e _eu_uso. Depois que a captura é feita, a ferramenta permite que o 

pesquisador analise e avalie cada uma das mensagens determinando se estas são positivas, 

negativas ou neutras e se foram emitidas por pessoa física, jurídica ou pelo próprio perfil 

monitorado. Possibilita também que sejam criadas tags
149

 que serão adicionadas e associadas 

aos conteúdos das mensagens. Depois que a análise de conteúdo é finalizada, o Seekr 

disponibiliza ao pesquisador a visualização dos resultados por meio de relatórios em que é 

possível filtrar os gráficos com base nos critérios: ocorrências, alcance, viralidade, usuários, 

sentimento, klout
150

 e tags. Apesar da variedade de parâmetros ofertados, utilizamos, para 

análise desta pesquisa, apenas a qualificação das menções, e a análise dos índices referentes 

às tags inseridas manualmente, de acordo com a análise de conteúdo descrita no tópico 5.3 

desta dissertação.  

 

5.2 O PERFIL DOS SEGUIDORES DE ORGANIZAÇÕES NO TWITTER 

Analisando os resultados obtidos por meio de uma survey realizada junto aos usuários 

do Twitter, foi possível intuir de forma mais fundamentada qual o perfil do seguidor de perfis 

organizacionais. Do total de respondentes cadastrados na ferramenta, 95% afirmou ser 

seguidor de perfis de organizações no Twitter. Deste último grupo, 51% são pertencentes ao 

gênero feminino e 49% do gênero masculino; 39% afirmou ter entre 21 e 25 anos. O dado 

sobre a faixa etária está de acordo com as pesquisa feita pelas americanas Honeycutt e 

Herring (2009) que afirmam que o Twitter atrai usuários entre 18 e 24 anos que é, 

aproximadamente, quase o dobro da média do site.
151

  

Na survey, 50% dos participantes disse ter renda que varia entre 1 a 5 salários mínimos, 

o que, provavelmente, está relacionado ao perfil de um jovem profissional; e 22% tem renda 

que varia entre 6 e 10 salários mínimos. Sobre o acesso, 40% disse entrar na ferramenta de 1 a 

3 vezes ao dia, enquanto que 38% conecta-se de 4 a 7 horas por dia. Esse dado, que representa 

um empate técnico, sugere uma indefinição desta pesquisa sobre o tempo de permanência dos 
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 Trata-se de um encurtador de link customizado e utilizado pelo Camiseteria para divulgar os seus hiperlinks. 

conforme tema abordado no capítulo 2 desta dissertação.  
147

 Fábio Seixas é um dos sócios do Camiseteria que tem presença frequente nos SRSs e está fortemente 

associado à sua marca. Acreditamos, de forma preliminar, que a sua importância e influência sobre a rede do 

Camiseteria seria relevante para a compreensão deste estudo. 
148

 Observamos que alguns seguidores referiam-se à Hering por meio desta sigla. 
149

 Etiquetas. 
150

 É um método de monitoramento que se propõe a aferir o grau de influência de um perfil na internet. 
151

 Tradução da autora para: “Twitter attracts users aged 18-24 at nearly twice the rate of an average website”. 
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usuários logados no sistema, visto que aqueles que entram de 1 a 3 vezes ao dia, 

provavelmente não se mantêm conectados, diferentemente dos demais que afirmaram 

permanecer entre 4 e 7 horas diariamente. Os usuários que se mantém conectados durante 

mais tempo recebem maior quantidade de informações e, consequentemente, possuem 

maiores chances de serem impactados por uma mensagem emitida por um perfil 

organizacional. O gráfico 01 é a representação das respostas obtidas sobre essa questão
152

. 

Gráfico 01 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Com relação ao horário de consumo, as informações são mais claras, 45% disse tuitar 

entre 13h e 18h, e 38% entre 19h e 01h. Muito embora os percentuais aproximem-se, a 

informação reforça uma impressão preliminar de que o fluxo de informações começa a 

circular com maior intensidade na parte da tarde, prolongando-se até a noite.  

Quando questionados sobre quais motivações teriam para seguir organizações
153

, 57% 

respondeu desejar acompanhar o conteúdo relacionado ao segmento da organização; 53% para 

obter informações sobre marcas e produtos, e mais 53% para ter acesso a promoções. Os 

resultados foram bem próximos uns dos outros podendo, inclusive, ser reconhecido como um 

empate técnico, caso sejam considerados 5 pontos de diferença para mais ou para menos. 

Ainda com relação a esse quesito, 46% dos entrevistados responderam desejar obter 

informações da própria organização e 40% disse desejar relacionar-se com a mesma, como 

mostra o gráfico 02. 
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 As informações aqui analisadas não seguem a mesma ordem de apresentação estabelecida no questionário. No 

questionário optamos em apresentar questões mais complexas inicialmente e deixar as questões que poderiam ser 

respondidas sem a necessidade de um raciocínio maior para o final. 
153

 Acreditávamos na possibilidade de a maioria dos atores assinalar a alternativa “promoção”, por isso, 

solicitamos que o participante escolhesse entre 3 opções diferentes. 
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Gráfico 02 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

As respostas a esta pergunta, de certa forma, representam uma surpresa visto que uma 

parte do mercado varejista intui que o consumidor está unicamente interessado em obter 

benefícios e participar de promoções. O percentual de 53% sobre essa afirmação é 

representativo e corrobora com essa intuição preliminar. Entretanto, ter um indicativo sobre o 

interesse prioritário das pessoas por conteúdos referentes aos segmentos das empresas, pode 

configura-se em uma oportunidade de as empresas investirem em uma comunicação mais 

focada em informação, o que em última análise poderia também contribuir para a construção 

do Capital Social, como afirma Rus (2005). Por outro lado, os dados encontrados na questão 

02 da survey estão em conformidade com outra pesquisa realizada em janeiro de 2011
154

 com 

usuários americanos, que sugere que 61% dos seguidores de perfis organizacionais estão mais 

interessados em serem os primeiros a saber das novidades sobre a empresa.  

Perguntamos aos entrevistados quais os segmentos das organizações que eles têm 

interesse em seguir no Twitter
155

 e 25% dos participantes responderam moda, segmento ao 

qual pertencem as duas empresas analisadas nesta dissertação. Em primeiro lugar com 75% 

ficou o segmento cultura e lazer; 65%, mídia; 61%, tecnologia; 31%, eletrônico; 26%, 

literatura; 14%, culinária; 9%, decoração e 20% assinalaram a opção outros. 

Apesar de 63%, contra 37%, terem afirmado ter o hábito de dar RT em tweets de 

organizações, 46% afirmou que o faz somente às vezes e 33% quase nunca, como ilustram os 

gráficos 03 e 04. 

                                                           
154

 Disponível em: < http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/64-dos-seguidores-de-marcas-no-

twitter-ja-eram-seus-clientes-diz-estudo> Acesso em: 10 de dezembro de 2011. 
155

 Compreendendo que os atores podem escolher seguir organizações de segmentos diferentes, foi solicitado que 

o participante escolhesse até 3 opções diferentes. 

http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/64-dos-seguidores-de-marcas-no-twitter-ja-eram-seus-clientes-diz-estudo
http://ecommercenews.com.br/noticias/pesquisas-noticias/64-dos-seguidores-de-marcas-no-twitter-ja-eram-seus-clientes-diz-estudo
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Gráfico 03 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Gráfico 04 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Dos que costumam dar RT em tweets de organizações, 85% o fazem por se sentirem 

motivados a repartir com a sua rede algum conteúdo que julgam interessante. Esse, talvez, 

seja um indicativo de que até os usuários comuns estão atentos ao perfil dos seus seguidores, 

suas preferências e valores, tanto quanto os usuários pertencentes a organizações. Esse, talvez, 

seja também um indicativo de que os usuários buscam cooperar com os membros da sua rede 

e se tornarem relevantes em suas relações pessoais. Sobre os temas que mais motivam os 

usuários a fazer um retweet, 63% atribuíram a lançamentos e novidades como os maiores 

motivadores; 48% responderam que são as promoções os motivadores pela retransmissão das 

mensagens, como ilustra o gráfico 05. 

Gráfico 05 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 
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Buscamos compreender ainda o que os usuários acham da presença de organizações 

dentro do sistema. Do total de respondentes, 44% disseram ser indiferentes, já que os atores 

têm a liberdade de seguir apenas quem eles desejam no Twitter; 34% afirmaram achar 

interessante, pois desta forma têm possibilidade de obter informações relevantes; 13% 

responderam que acham “bacana” a presença das organizações do Twitter, pois assim eles 

têm a possibilidade de obter informações sobre marcas e produtos dos quais eles gostam, 

como demonstra o gráfico 06.  

Gráfico 06 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Um dos pontos importantes dentro desta survey foi a revelação sobre a visão crítica 

que os usuários do Twitter possuem sobre os propósitos atribuídos às organizações que atuam 

neste ambiente. Dos respondentes, 69% acreditam ser totalmente verdadeira
156

 a afirmativa de 

que as organizações que atuam no Twitter estão interessadas em vender; 35% acreditam 

totalmente que as organizações estejam interessadas em se relacionar com o seu público; 40% 

acreditam verdadeiramente que as organizações desejam que os usuários façam propaganda 

para eles; 38% demonstraram ter uma opinião neutra sobre a intenção destas organizações de 

solucionarem problemas, enquanto que 27% disseram acreditar que essa intenção não é 

verdadeira; 26% responderam que acreditam que eles desejam obter informações sobre os 

usuários da rede e 30% acham que as organizações se interessam mesmo em mobilizar o 

público para as suas causas. De forma geral, existem indicativos de que os usuários 

compreendem com clareza os propósitos comerciais intrínsecos da comunicação entre 

organizações e pessoas no Twitter. A confiança mantida entre atores humanos e 

organizacionais tendem a ser construídas dentro deste contexto. 

A pesquisa realizada é reveladora na medida em que demonstra que os usuários do 

Twitter têm clareza sobre os interesses das organizações neste espaço, acreditam que estes 
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 A questão 08 do formulário foi apresentada aos respondentes em forma de gride. Os participantes foram 

convidados a analisar e responder questões usando uma escala de 5 notas onde 1 era totalmente falso e 5 

totalmente verdadeiro. Os detalhes sobre essa questão podem ser vistos nos Anexos A e B desta dissertação.  
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atores podem lhe trazer informações e benefícios, e que talvez sejam capazes de controlar a 

sua atuação na rede simplesmente permitindo ou não a sua abordagem comercial. 

 

5.3 ESTUDOS DE CASO 

Depois que a coleta dos dados foi feita nos períodos já citados anteriormente, os tweets 

foram lidos e classificados como tendo sido emitido por pessoa física, pessoa jurídica ou pela 

própria marca monitorada; e ainda como positivo, negativo e neutro. O critério adotado para 

atribuir um desses valores estava relacionado ao contexto em que as mensagens estavam 

inseridas. Mensagens que denotassem alegria, satisfação ou desejo, por exemplo, foram 

marcadas como positivas, da mesma forma que recomendações ou indicações aos produtos 

das organizações. Menções às marcas, tweets emitidos pela própria organização e retuitados 

pelos seus seguidores, bem como as mensagens padrão da própria marca
157

, foram marcados 

como neutros. Foram classificadas como negativas as mensagens que continham críticas às 

empresas, seus produtos e serviços, problemas com atendimento e entrega. Também foram 

classificadas como negativas mensagens que registrassem descontentamento em relação à 

falta de algum produto ou promoção. Alguns tweets foram captados integrando esse contexto 

e, neste momento, vivenciamos um impasse. Se, por um lado, tweets como o ilustrado no 

exemplo 23 podem denotar desejo, por outro, podem denotar também uma incapacidade de a 

organização atender às necessidades dos seus consumidores. Analisando os dois aspectos, 

chegamos à conclusão de que mensagens como essas estão relacionadas a um sentimento de 

frustração. Diante deste raciocínio, decidimos classificar mensagens assim como sendo 

negativas.  

Exemplo 23 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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 Observamos que muitos tweets que circulam entre o Camiseteria e seus seguidores têm origem no site do 

próprio Camiseteria e são disponibilizados na estrutura do site na opção “compartilhe”. Faz, provavelmente, 

parte da comunicação da organização, visando facilitar a circulação das mensagens referentes aos seus produtos 

e serviços.  
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Fazendo uma leitura prévia dos tweets coletados, percebemos a repetição de algumas 

características no conteúdo e na forma como poderiam ser associados a conceitos importantes 

das teorias de Capital Social discutidas no capítulo 4 desta. Utilizamos tags para classificar 

esse conteúdo. Para isso, fizemos a relação, exibida no quadro 1, de todos esses atributos para, 

posteriormente, associá-las a alguns fundamentos identificados pelos pesquisadores do 

Capital Social, tais como: confiança, cooperação, reconhecimento e compartilhamento. Os 

valores aqui descritos foram transformados em categorias e, acrescidos a estes, a categoria 

“detrator”, que compreendemos como uma categoria equivalente ao Capital Social negativo.  

Quadro 1 – Lista dos temas mais encontrados no corpus analisado 

__________________________________________________________________________ 

Hiperlinks da marca – informações sobre produtos, serviços ou a própria organização  

Hiperlinks de conteúdo – conteúdo abrangente sobre valores associados às organizações 

Hiperlinks do designer – informações sobre produtos criados pelo público 

Retweets da marca – retweets feitos por seguidores sobre mensagens da organização 

Retweets de mensagens dos seguidores – informação relacionadas à cooperação (mobilização) 

Retweets de compartilhamento – informação relacionadas ao compartilhamento de conteúdo diverso 

Retweets detratores – mensagens negativas retuítadas pela rede de seguidores 

Transparência – informações delicadas que são tratadas abertamente pelas organizações 

Conteúdo – mensagens que abordem informações diversas referentes aos valores reconhecidos pelas 

organizações que buscam associá-los as suas marcas 

Indicação da marca – tweets com recomendação de produtos, serviços, lojas e do próprio perfil (FF) 

Venda – tweets que estejam relacionados com vendas  

Solicitações – mensagens enviadas pelos seguidores para obter alguma informação ou benefício 

Concurso – mensagens que transmitem informações sobre concursos promovidos pela organização 

Promoção – mensagens que transmitem informações sobre promoções feitas pela organização 

Mobilização – ações que envolvam valores defendidos pelas organizações ou por razões comerciais  

Desejo – manifestações espontâneas que denotem interesse ou desejo em obter determinado produto 

Elogio – conteúdo elogioso às organizações, seus produtos e serviços 

Agradecimento – tweets que expõem gratidão às organizações pesquisadas 

Citação da marca – menção sem conteúdo relacionado especificamente a nenhuma outra tag 

Negócios – mensagens que destacam as características empreendedoras das organizações ou de seus líderes 

Coleções – mensagens que destacam lançamentos  

Hashtags – tweets que apresentam hashtags  

Revendedor – mensagens emitidas por parceiros comerciais das organizações que destacam seus produtos 

Crítica – mensagens com teor negativo relacionadas às organizações de forma geral 

Problema – tweets que abordem alguma questão a ser resolvida pelas organizações 

Má qualidade dos produtos – mensagens que destaquem atributos negativos dos produtos comercializados 

__________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Existe a necessidade de esclarecer que algumas destas tags podem, eventualmente, fazer 

parte de duas ou mais categorias diferentes. Isso acontece com a tag “indicação da marca” que 

está associada às categorias “confiança” e “reconhecimento”; a tag “conteúdo” associada às 
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categorias “confiança” e “compartilhamento”; a tag “promoção” que está relacionada às 

categorias “cooperação” e “compartilhamento”; a tag “hiperlinks” que foi associada às 

categorias “confiança”, “cooperação” e “compartilhamento”; e a tag RT que aparece 

associada a quase todas as categorias tais como “confiança”, “cooperação”, 

“compartilhamento” e “detrator”. A classificação conjunta das tags pode ser mais bem 

compreendida por meio dos exemplos 24, 25, 26 e 27. 

Exemplo 24 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 25 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  
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Exemplo 26 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 27 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

É possível observar, no exemplo 24, a chancela que a usuária do Twitter e consumidora 

da Hering confere à marca no momento em que indica uma das suas lojas aos seus seguidores. 

A atitude da usuária denota reconhecimento pelas experiências que já vivenciou na sua 

relação com marca, e a sentença “só quem já veio entende” deixa mais claro esse 

contentamento. Provavelmente, por conta deste histórico positivo que vivenciou, a 

consumidora sente confiança na marca a ponto de indicá-la.  

As imagens destacadas no exemplo 25 referem-se a uma mensagem tuitada pelo ator 

Camiseteria e o conteúdo que é descortinado por meio do hiperlink associado ao tweet. Neste 

exemplo, o conceito de confiança possui uma associação diferente da do exemplo 24. 

Observamos que os seguidores do Camiseteria parecem confiar na informação transmitida 

pela organização a ponto de compartilhá-la entre os seus seguidores. Neste exemplo, pode-se 

também perceber que o conteúdo gerado pela organização, que não está associado diretamente 

a produtos ou serviços comercializados, foi retuitado por 24 pessoas diferentes.  
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O exemplo 26 evidencia uma situação na qual a usuária compartilha uma informação 

que julga privilegiada com a sua rede. Tal informação é também compartilhada por outros 3 

usuários. Tendemos a acreditar que este tipo de compartilhamento é feito por um desejo que a 

usuária tem de cooperar com a sua rede de seguidores. A sentença “a quem interessar possa” 

talvez denote o alerta feito às pessoas interessadas em aproveitar preços e condições especiais.  

O tweet exibido no exemplo 27 é uma mostra de uma ação que acontece de forma 

recorrente na rede do Camiseteria. Como o produto que é comercializado pela organização é 

fruto de concursos abertos ao público, é muito comum que os participantes divulguem os 

trabalhos que estão concorrendo e que a sua rede de seguidores mobilize-se na divulgação do 

produto, bem como na campanha por notas e votos. Neste caso, o tweet retrata uma ação de 

mobilização encabeçada por um seguidor de um profissional da área do design que está 

concorrendo com um desenho de uma camiseta em um dos concursos promovidos pela 

organização. O hiperlink que tem o seu conteúdo exibido à direita do tweet analisado, leva ao 

site do Camiseteria onde se pode ver, analisar e atribuir uma nota ao trabalho do participante.  

Ainda se faz necessário reforçarmos e esclarecermos que a tag “hiperlinks” que aparece 

nesta pesquisa associada a três categorias, e “RT” que aparece associada a quatro das cinco 

categorias, ganharam alguns complementos que ajudam a identificar melhor a que conteúdo 

as mensagens referem-se. Acredita-se que esta complementação nos ajude a aferir com maior 

precisão a que tipo de conteúdo e, consequentemente, a que categoria, a mensagem pode ser 

associada. Os complementos referentes às tags “hiperlinks” e “RT” podem ser vistos na tabela 

01, bem como a relação das categorias relacionadas ao conceito de Capital Social como 

explicitado anteriormente. Também na tabela 1 é possível verificar os resultados da contagem 

aferida de cada uma das tags das duas organizações, bem como o total de repetições de tags 

por categoria. Os valores referentes às duas organizações foram colocados lado a lado para 

que pudéssemos estabelecer um melhor comparativo entre os dados das duas organizações 

pesquisadas neste estudo. 
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Tabela 1 – Análise da relação entre categorias x temas x perfil 

TAGs POR CATEGORIA 
N° DE REPETIÇÕES 

(Camiseteria) 

N° DE REPETIÇÕES 

(Hering) 

CATEGORIA DETRATOR 

Crítica 32 71 

Problema 03 18 

Má qualidade dos produtos  00 11 

RTs detratores 06 07 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 41 107 

 
CATEGORIA COOPERAÇÃO 

Hiperlink do designer 84 00 

Concurso  108 00 

Promoção 105 18 

Mobilização 151 00 

RTs de mensagens dos seguidores 56 00 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 504 18 

 CATEGORIA CONFIANÇA 

Hiperlinks da marca 202 00 

RTs de tweets da marca 33 02 

Transparência 09 00 

Conteúdo 82 21 

Indicação da marca  14 02 

Venda 67 11 

Solicitação 23 09 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 430 45 

 CATEGORIA COMPARTILHAMENTO 

Conteúdo  82 21 

Hiperlinks de conteúdo 54 03 

Coleções 33 11 

Hashtag 49 48 

Promoção 105 18 

Revendedor 00 15 

RTs de compartilhamento 98 08 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 421 124 

 
CATEGORIA RECONHECIMENTO 

Desejo  72 29 

Elogios 135 109 

Agradecimento 06 00 

Citação da marca 64 217 

Indicação da marca 14 02 

Negócios  11 45 

TOTAL DE REPETIÇÕES POR CATEGORIA 302 402 

Fonte: Elaboração própria, 2011 



98 
 

 
 

Durante a análise dos dados, e a depender do tipo de conteúdo, o tweet pode ter 

recebido a marcação de tags associadas a categorias diferentes, como pode ser visto no 

exemplo 28. 

Exemplo 28 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

No exemplo acima, vemos que o tweet teve o seu conteúdo associado às tags “elogio” e 

“indicação da marca”, que fazem parte da categoria “reconhecimento”, e também às tags 

“hiperlink de conteúdo”, “RT de compartilhamento” e “conteúdo”, que integram a categoria 

“compartilhamento”. Por esses motivos, a somatória entre todos os totais de repetições por 

categoria, conforme exibido a tabela 01, nunca será igual a 600, número de tweets analisados 

por organização.  

A análise detalhada do conteúdo referente ao Camiseteria encontra-se descrita no item 

5.3.1, enquanto que a análise referente à Hering encontra-se no item 5.3.2. 

 

5.3.1 Análise dos tweets - Camiseteria 

Como já informado anteriormente, foram coletados e analisados 600 tweets emitidos 

nos períodos de 01 a 15 de maio de 2011; de 15 a 30 de junho de 2011; e de 15 a 31 de julho 

de 2011, que continham as palavras camiseteria, cami.st e fseixas. A primeira ação realizada 

em relação a essa coleta foi a classificação dos tweets quanto a sua qualificação. Dos 600 

tweets analisados, 352 ou 56,67% foram classificados como sendo neutros, 216 unidades ou 

36% foram classificados como positivos e 32 unidades ou 5,33%, como negativos. Os 

gráficos 07 e 08 ilustram esses resultados. 
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Gráfico 07 - Classificação numérica dos tweets do Camiseteria 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Gráfico 08 - Classificação percentual dos tweets do Camiseteria 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A maior parte das mensagens emitidas pelo Camiseteria e sua rede de seguidores 

abordava assuntos referentes, principalmente, aos concursos e promoções realizadas pela 

organização, e ao conteúdo gerado a partir do seu perfil sobre assuntos relacionados ao seu 

segmento, quase sempre design, moda e arte. Os exemplos 29 e 30 ilustram tweets 

qualificados como neutros. Observamos que esse tipo de mensagem é, quase sempre, emitido 

por pessoas que buscam interagir com a marca sem defender opiniões ou emoções positivas 

ou negativas referentes à marca ou aos seus produtos. 
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Exemplo 29 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 30 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Uma das principais questões a se pensar, referente ao conteúdo classificado aqui como 

neutro, talvez seja a forma inteligente e criativa que o Camiseteria demonstrou utilizar na 

elaboração dos concursos e promoções. Grande parte das ações analisadas nesta pesquisa 

estimulava o público a retransmitir mensagens, utilizar hashtags e hiperlinks (como no 

exemplo 30) que levavam, invariavelmente, para alguma página do seu portal, e terminava 

por promover seus produtos, valores e idéias, ampliando, possivelmente, a reputação desta 

organização. Observou-se também que parte das mensagens que circula nesta rede partiu de 

textos formulados pela própria empresa e disponibilizados em meios digitais externos ao 

Twitter, como um estímulo à viralização
158

 dos seus conteúdos, como ilustram os exemplos 

31 e 32. Apesar de a maioria da amostra coletada ter sido classificada como neutra, as 

mensagens cumprem com a sua principal função de difundir o nome do Camiseteria por entre 

                                                           
158

 Uma mensagem pode ser caracterizada como sendo viral quando é transmitida sem controle por entre os 

membros de uma rede digital. É comum esses atores utilizarem as TIC como meio para essa difusão que, quase 

sempre, se dá em proporção geométrica. 
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os membros de uma rede que possui mais de 80 mil seguidores
159

, e isso não deixa de ser uma 

ação positiva se pensarmos em termos de visibilidade e de reputação. Tweets como os 

visualizados abaixo foram capturados em todas as fases da pesquisa, com mensagens 

padronizadas adaptadas a cada um dos contextos. A repetição pode denotar uma prática 

recorrente que parte da própria organização. 

Exemplo 31 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 32 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

O conteúdo classificado como positivo, com frequência transmite sentimentos de 

admiração, euforia, desejo, gratidão em relação ao Camiseteria ou ainda elogia as informações 

postadas para a sua rede de seguidores como pode ser visto nos exemplo 33 e 34. 

Exemplo 33 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

                                                           
159

 No momento da elaboração desta dissertação, o perfil do Camiseteria no Twitter contabiliza 80.728 

seguidores. Disponível em: <http://twitter.com/camiseteria> Acesso em: 03 de dezembro de 2011. 
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Exemplo 34 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Observamos também que alguns tweets que foram classificados como positivos 

tenderam a ser marcados com mais tags e associados a mais de uma categoria do que muitos 

tweets marcados como neutros. Talvez, em uma análise preliminar, essa maior quantidade de 

tags e categorias associadas possa denotar uma vocação maior deste tipo de mensagem 

positiva na construção do Capital Social da organização, já que a associação de mais 

categorias pode levar à associação de mais conceitos relacionados ao constructo. Esse ponto 

de vista pode ser mais bem compreendido por meio da análise do exemplo 35, que se refere a 

uma mensagem marcada como positiva, e do exemplo 36, que se refere a uma mensagem 

marcada como neutra. 

Exemplo 35 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 36 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Poucas unidades de tweets, dentro do universo pesquisado, foram classificadas como 

sendo negativas e, consequentemente, associadas à categoria “detrator”. Foram 41 

repetições ou 6,83% do total de tweets analisados. No caso do Camiseteria, a classificação 

chama um pouco menos atenção do público, pois as críticas em relação à marca quase sempre 

dizem respeito ao quesito preço, como ilustra o exemplo 37, que foi marcado com a tag 
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“crítica”. Essa etiqueta foi a mais citada da categoria “detrator”, com 32 repetições ou 78,05% 

do total de mensagens. 

Exemplo 37 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Sabe-se que, independente do produto que está sendo comercializado, informações 

referentes a preço costumam gerar divergências entre os consumidores. Desta forma, ter 

mensagens registradas nas quais consumidores reclamam do valor de um determinado produto 

tende a ser considerado menos grave para uma empresa varejista do que, por exemplo, uma 

citação negativa referente à má qualidade do produto, funcionamento inadequado ou ainda 

deficiências no atendimento. Situações negativas, como ilustradas no exemplo 38, em relação 

ao mau funcionamento do sistema ou à falta de determinado produto, também foram 

registradas, entretanto, em menor qualidade. O exemplo abaixo é uma destas exceções, e foi 

classificado com a tag “problema”, que recebeu 03 marcações, o que significa 7,32% do total 

de tweets da categoria. 

Exemplo 38 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Interessante destacar ainda que, apesar de o Camiseteria tratar-se de loja virtual, que 

comercializa produtos criados e classificados pelo próprio público, foi inexistente, nesta 

coleta de dados, ocorrências de críticas aos desenhos das camisetas e aos designers 
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concorrentes ou à má qualidade dos produtos. Pelo caráter do negócio, poderia até se esperar 

algum tipo de reação negativa vinda do público em alguns casos, entretanto, neste trabalho, 

essa crítica não aparece.  

Em oposição à categoria “detrator”, a categoria “cooperação” foi a que mais obteve 

marcações: 504 no total de repetições por categoria. Interessante observarmos que, apesar de a 

cooperação acontecer de forma intensa, as mensagens dificilmente apresentam alguma carga 

emocional. Quase sempre os tweets são formulados a partir do sistema do Camiseteria e são 

transmitidos em forma de menção ou RT por entre os seguidores de diversas redes. Os 

exemplos 39 e 40 podem ser representativos deste tipo de mecanismo, já que trazem uma 

estrutura textual semelhante com apenas pequenas personalizações. No exemplo 40 é possível 

verificar que a solicitação do participante do concurso a sua rede foi atendida por duas outras 

pessoas. 

Exemplo 39  

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Exemplo 40 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “concurso” foi marcada em 108 situações ou em 21,43% dos tweets avaliados na 

categoria. Destes, 102 ou 94,45% foram classificados como neutros e 6 unidades ou 5,55%, 
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como positivos. Os exemplos 41 e 42 retratam participantes de concursos em plena campanha 

para divulgar a sua obra entre os seus seguidores no Twitter. 

Exemplo 41 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 42 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Podemos afirmar que todos os tweets relacionados à tag “concurso” trazem na 

mensagem um hiperlink. Por conta do caráter do texto, acreditamos inicialmente, que os 

hiperlinks levariam, em sua totalidade, ao trabalho dos designers participantes. Avaliando os 

dados da tabela 1
160

, vimos a diferença entre os dados referentes ao número de repetição da 

tag “concurso” para a tag “hiperlink do designer” e decidimos reavaliar mais uma vez as 

mensagens. Nesta releitura, constatamos que alguns dos hiperlinks propagados em tweets 

marcados como “concurso” foram emitidos pela própria Camiseteria e por parceiros externos 

que tratam de comunicar, primariamente, a própria ação entre os seus seguidores. Neste caso, 

as mensagens foram marcadas como “hiperlinks da marca” como pode ser visto no exemplo 

43. As demais mensagens etiquetadas como “concurso” trazem também a etiqueta “hiperlink 

do designer”. Essa tag foi aferida em 84 tweets ou 16,67% das repetições da categoria. 

Destes, 82 unidades ou 97,62% foram marcados como neutros e 2 unidades ou 2,38%, como 

positivos. Os links que receberam a tag levavam o leitor ao trabalho cujo usuário emissor 

referia-se ao pedir votos. O exemplo 44 destaca essa ação.  

                                                           
160

 Exposta na pág. 93 
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Exemplo 43 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 44 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “mobilização” foi a que registrou maior número de repetições da categoria 

“cooperação”, com 151 tweets, o mesmo que a própria categoria, ou seja, 29,96% das 

repetições da categoria. É simples de compreender já que o ato de cooperar muitas vezes 

depende do ato de mobilizar. No caso dos concursos promovidos pelo Camiseteria, uma coisa 

praticamente depende a outra. Para ter a sua estampa escolhida, os participantes do concurso 

precisam divulgar as suas criações na rede e mobilizar seus seguidores a cooperarem. Essa 

talvez seja a forma mais efetiva de obter atenção e, consequentemente, votos. Os exemplos 

45, 46 e 47 reforçam o conceito que pode também ser encontrado em exemplos anteriores, tais 

como 41, 42, 43 e 44. 
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Exemplo 45 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 46 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 47  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A categoria “confiança” foi a segunda a obter maior pontuação por repetições nesta 

pesquisa, 430. Como é possível observar na tabela 1
161

, a tag que registrou maior número de 

repetições foi a referente a hiperlinks que distribuem conteúdos associados à marca, seus 

produtos e serviços, como já comentado e ilustrado nos exemplos 30 e 31 desta dissertação. 

Das 202 repetições ou 46,98% do total de tweets da categoria, 149 ou 73,76% foram 

classificadas como neutras e 53 unidades ou 26,23%, como positivas. Apesar de ter sido 

relacionado a um baixo número de repetições, a menor desta categoria, a tag “transparência” 

                                                           
161

 Exposta na pág. 93 
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precisa ser incluída no debate, visto que talvez seja um dos quesitos mais importantes para o 

desenvolvimento da confiança entre organizações e seu público e, consequentemente, de 

grande relevância para a formação do Capital Social. Muito embora tenham sido computadas 

apenas 09 repetições ou 2,09% dos tweets da categoria, a prática de se manter transparente 

frente a questões delicadas que surgem cotidianamente talvez seja um indicativo de uma 

política de comunicação da organização. Temos observado informal e formalmente, por meio 

desta pesquisa, que algumas organizações optam por responder a algumas questões 

apresentadas por seus seguidores por meio de DM, o que priva os demais atores da rede de 

acompanhar as problemáticas e também as resoluções das questões pendentes. Tais 

organizações acreditam que, desta forma, estão protegendo a imagem da sua marca de 

situações ruins. Os exemplos 48 e 49 ilustram respostas que foram emitidas pela Camiseteria 

de maneira pública e, que por esse motivo, foram marcados com a tag “transparência” nesta 

análise. O exemplo 50 talvez possa ser um indicativo de que o Camiseteria reserva as DMs 

para a troca de informações privadas, como dados de vendedores dos concursos, por exemplo. 

O que é uma atitude que tende a ser valorizada pelo público, já que pode denotar atenção e 

cuidado com a sua privacidade. 

Exemplo 48 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Exemplo 49 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 50 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Relevante fator para a construção da confiança, a emissão de informações é uma das 

práticas do Camiseteria que tem se mostrado, nesta análise, reconhecida e valorizada pelo seu 

público seguidor. Durante o período de coleta de dados, o sistema de monitoramento capturou 

tweets enviados pelo Camiseteria e debatidos por membros da sua rede que abordavam temas 

como decoração, fotografia, cinema, música, pintura e arte. Esses links, quase sempre, 

descortinavam conteúdos inovadores, irreverentes ou bem-humorados, como pode ser visto 

nos exemplos 51 e 52. 
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Exemplo 51 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

Exemplo 52 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A aderência a deste tipo de mensagem tem se mostrado muito positiva. Um forte 

indicativo desta crença deve-se ao fato de observarmos na análise de dados que 54 repetições 

ou 65,86% do total de tweets marcados com a tag “conteúdo” foram classificados como 

positivos, 28 unidades ou 34,14% como neutros, não foi registrado nenhum tweet desta 

categoria como sendo negativo. Além de estar relacionada à categoria “confiança”, a tag 

“conteúdo” está também associada à tag “compartilhamento”, e obteve 82 repetições. Isto 

significa que, quando associada à categoria “confiança”, a tag conteúdo tem um percentual de 

19,07%, e quando associada à categoria “compartilhamento”, tem 19,48% dos totais de tweets 

em cada uma das categorias. A tag “venda” foi registrada 67 vezes ou 15,58% do total de 

tweets da categoria. A maioria das mensagens marcadas com essa etiqueta foi emitida pela 

própria organização e tinha apelo visivelmente comercial, como exposto no exemplo 53. Parte 

destas mensagens chegou a ser retuitada pela sua rede de seguidores e também foi coletada na 

amostra. 
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Exemplo 53 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

O exemplo 54 ilustra uma mensagem marcada com a tag “solicitação” que obteve 23 

marcações ou 5,35% do total de tweets da categoria. Destes, 19 mensagens ou 82,61% foram 

marcadas como neutras e 4 unidades ou 7,40% foram marcadas como positivas. Observa-se 

que as mensagens que receberam essa tag estavam atreladas a práticas conversacionais. O 

público mencionava o perfil do Camiseteria fazendo perguntas, solicitando reprints
162

, tirando 

dúvidas e estas eram respondidas pela organização.  

Exemplo 54 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

A categoria “compartilhamento” contabilizou 421 ou 70,17% das repetições aferidas 

nesta pesquisa. Observamos nesta categoria a emissão de mensagens que possuíam, de forma 

geral, uma vocação para serem compartilhadas, como a já citada tag “conteúdo”, acrescida 

                                                           
162

 Como o Camiseteria costuma chamar a ação de reimpressão de estampas de camisetas esgotadas no estoque. 

Depois que o estoque dos produtos terminam, eles só serão reimpressos caso haja um determinado número 

mínimo de solicitações. 
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das tags “promoção”, “coleções”, “hashtag”, “hiperlinks de conteúdo” e “RT de 

compartilhamento”. 

A etiqueta “hiperlink de conteúdo” representa os links emitidos capazes de transmitir 

mensagens referentes a temas gerais não associados diretamente à organização. Esta etiqueta 

representa uma associação complementar à tag “conteúdo”, já analisada anteriormente neste 

mesmo tópico
163

. O hiperlink, de forma geral, leva o leitor a sites externos ao do Camiseteria. 

Esta tag foi registrada 54 vezes ou 12,83% do total de tweets da categoria. Destes, 45 

unidades ou 83,34% foram associados como positivos e 9 ou 16,66% como neutros. Os 

exemplos 51 e 52 já debatidos anteriormente ilustram também esse conteúdo. 

Observamos que a tag “coleções” foi marcada 33 vezes ou 7,84% do total de tweets da 

categoria. Destes, 25 repetições foram marcadas como neutras e 8 como positivas. Nenhuma 

ocorrência negativa foi registrada. O conteúdo relacionado a esta tag destaca lançamentos de 

novos produtos e coleções, como pode ser visto no exemplo 55. Neste mesmo tweet podemos 

também observar que a mensagem tuitada pela seguidora do Camiseteria tem origem no blog 

da organização, o que corrobora a informação exposta anteriormente de que uma parte 

significativa das mensagens analisadas tem origem em ferramentas relacionadas às TIC, são 

produzidas pelo Camiseteria e são disparadas, ocasionalmente, por ferramentas externas ao 

ambiente Twitter. 

Exemplo 55 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Talvez as etiquetas com maior potencial para compartilhamento sejam “hashtag” e “RT 

de compartilhamento” por proporcionarem direta ou indiretamente que seguidores dos 

seguidores do Camiseteria tenham acesso a mensagens referentes a esta organização. E no 

caso de “hashtag”, em especial, que o seu conteúdo associado seja facilmente rastreado por 

                                                           
163

 Páginas 102 e 103. 
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outros usuários do Twitter caso busquem a expressão difundida. A tag “RT de 

compartilhamento” será analisada ao final deste item juntamente com as outras tags que 

levam o prefixo RT. “Hashtag” foi marcada 49 vezes ou 11,64% dos tweets da categoria. 

Destes, 34 unidades ou 69,39% apresentaram conteúdo neutro, 14 ou 28,58% conteúdo 

positivo e 01 ou 2,04% negativo. O conteúdo qualificado como negativo está mais associado a 

uma insatisfação do seguidor com o preço dos produtos e, em segundo plano, faz referência 

ao seu custo x benefício, como pode ser verificado no exemplo 56
164

. 

Exemplo 56 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Os exemplos 57 e 58 referem-se à apropriação de uma prática dos usuários do Twitter, o 

uso das hashtags. Alguns clientes, quando recebem suas compras em dia ou são 

surpreendidos pelos serviços prestados, utilizam a hashtag #clientesatisfeito como pode ser 

visto no exemplo 56. Já o exemplo 57 destaca a hashtag #reidocamiseteria que representa 

uma ação obrigatória imposta pela organização a todos os participantes de uma determinada 

promoção. Se por um lado a hashtag #reidocamiseteria facilita o monitoramento dos 

seguidores participantes por parte da empresa, por outro, ajuda a difundir e ampliar, por meio 

do compartilhamento, mensagens relacionadas à organização, seus produtos e idéias, o que 

acontece também com a hashtag #clientesatisfeito, como visto logo a seguir. 

                                                           
164

 A sigla WTF presente no tweet significa “what the fuck?” que em português equivale à expressão “que merda 

é essa?”. 
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Exemplo 57 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 58  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Além de representar uma situação que envolve a utilização de hashtags, o exemplo 58 é 

também um tweet que recebeu a tag “promoção”, que foi também a etiqueta mais repetida 

dentro da categoria “compartilhamento”, com 105 repetições ou 24,94% do total de 

mensagens da categoria. Esse desempenho talvez possa confirmar uma expectativa 

relativamente previsível em relação a esta análise de conteúdo. Acreditamos que tenha sido 

previsível que por se tratar do monitoramento de uma organização relacionada à moda e ao 

varejo, e pela coleta de dados ter se dado em datas importantes do calendário promocional 

brasileiro: Dia das Mães, São João e Dia dos Pais. A repetição desta tag talvez possa 

representar um indicativo de utilização intensiva de técnicas promocionais por parte do 

Camiseteria, e os bons resultados aferidos por meios destas. Observamos que do total de 

tweets, 82 unidades ou 49,10% foram avaliados como neutros e 23 ou 13,77%, como 

positivos. O exemplo 59 destaca o conteúdo relacionado a uma das promoções propostas pelo 

Camiseteria aos seus seguidores, e o exemplo 60 releva uma situação inusitada.  
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Exemplo 59 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 60  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Por meio do exemplo acima, é possível observar que a promoção a que o tweet se refere 

não faz parte de uma ação empreendida pela organização e sim pela designer @dricasouza. 

“Mito ou Realidade” é o nome conferido a uma camiseta desenhada pela profissional e 

comercializada pelo site do Camiseteria. Ao propor, por meio de uma iniciativa independente, 

uma ação promocional aos seus seguidores, ela visa divulgar o seu próprio nome e produto 

em primeira instância e, em segunda instância, talvez a obtenção de reconhecimento e 

relevância.  De todo modo, a usuária termina por mobilizar a sua rede em torno dos produtos 

da organização, atribuindo, provavelmente, a esta relação uma forte ligação de pertencimento 

e de confiança.  

A atitude presente no exemplo 60 é reforçada também no exemplo 61. A situação, 

entretanto, não é mesma, já que o usuário @kyoeric não oferece brindes ou prêmios aos seus 

seguidores como no exemplo anterior.  
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Exemplo 61 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

De toda forma, a atitude de propagar uma ação promocional envolvendo uma peça 

própria termina por reforçar e divulgar o trabalho de toda a organização, a partir de um 

esforço individual. É importante salientar a informação de que a tag “promoção” está 

associada também à categoria “cooperação”. O exemplo 62 expõe uma situação em que um 

ator participa de uma promoção e solicita a cooperação de todos os seus seguidores para que 

ele alcance os seus objetivos. O comentário do seguidor, destacado abaixo, é um indicativo de 

que seu pedido foi atendido.  

Exemplo 62 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Outra ressalva fundamental diz respeito à diferenciação entre “promoção” e “concurso”. 

Muito embora “concurso” seja considerado umas das técnicas do planejamento promocional, 

neste caso em especial, as duas estão associadas a situações particulares. Foram marcadas 

com a tag “promoção” ações que estavam relacionadas a preços baixos diferenciados ou a 

prêmios oferecidos de forma extraordinária. A tag “concurso”, associada à categoria 

“cooperação”, designa a ação que o Camiseteria faz com frequência e que permite a 

interessados enviarem estampas de camisetas para submetê-las a uma votação. Essa ação, que 
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pode ser considerada a base do negócio desta organização, tem potencial para mobilização e 

difusão de mensagens por meio de hiperlinks e retweets.  

As tags que estão relacionadas a retuítes, “RT de tweets da marca”; “RT de mensagens 

dos seguidores”; “RT de compartilhamento” e “RT detrator” talvez representem um dos mais 

importantes indicativos nesta análise de conteúdo. Observamos a sua ocorrência de forma 

frequente em situações mais diversas. A sua utilização está associada quase sempre ao 

compartilhamento de promoções, concursos, hiperlinks, “conteúdos” diversos e são relevantes 

à medida que são capazes de proporcionar um alcance maior das mensagens e, em uma parte 

das vezes, das ideias de seus criadores. A tag “RT detrator” foi a que obteve menor número de 

marcações entre os quatro tipos relacionados, 06 repetições ou 14,63% do total de tweets da 

categoria “detrator”. Observamos que todas as mensagens marcadas com essa tag 

direcionavam críticas ao preço de um produto específico lançado pelo Camiseteria, as camisas 

pólos. O exemplo 63 pode ilustrar a situação. Pode-se observar a adição de um comentário 

irônico partindo do seguidor que deu RT na mensagem negativa.  

Exemplo 63 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “RT de tweets da marca” foi marcada 33 vezes, ou seja, 7,67% das mensagens 

relacionadas à categoria “confiança”. Tweets marcados com essa tag transmitiam, quase 

sempre, mensagens sobre conteúdo emitido originalmente pela organização. Os temas 

abordavam assuntos referentes aos produtos, lançamentos de coleções ou promoções da 

organização de uma forma geral. O exemplo 64 ilustra a situação por meio de um tweet 

marcado como RT de “tweet da marca”. O sistema de monitoramento utilizado para análise de 

dados sinaliza que a mensagem foi retransmitida 7 vezes. 
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Exemplo 64 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “RT de mensagens dos seguidores” está associada à categoria cooperação e foi 

aferida 56 vezes ou 11,11% do total dos tweets marcados nesta categoria. Esse tipo de 

mensagem geralmente é proposta pelos seguidores do Camiseteria interessados em divulgar as 

suas criações e mobilizar a sua própria rede em busca de votos e de relevância. O exemplo 65 

ilustra a ocorrência.  

Exemplo 65 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “RT de compartilhamento” foi, entre as tags que analisam os retuítes, a que 

obteve maior número de repetições, 98 tweets ou 23,28% do total de mensagens da categoria. 

O teor das mensagens retransmitidas gira quase sempre em função de “conteúdos” diversos 

emitidos pela organização e que foram compartilhados também na rede dos seus seguidores, 

como pode ser verificado no exemplo 66. 
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Exemplo 66 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A categoria “reconhecimento” foi aferida 302 vezes. Associadas a essa categoria estão 

as tags “desejo”, “elogios", “agradecimentos”, “citação à marca”, “indicação da marca” e 

“negócios”. De todas as tags relacionadas, “elogios” foi a que obteve maior número de 

marcações: 135 ou 72,58% do total de tweets da categoria. Para uma empresa relacionada ao 

varejo esse é um indicativo extremamente importante que pode denotar relevância e 

influência. Os exemplos 67 e 68 ilustram situações nas quais os seguidores do Camiseteria 

fazem referências positivas em relação à marca. Talvez seja redundante reforçar que, neste 

caso, 100% dos tweets foram classificados como positivos. 

Exemplo 67 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 68  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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O exemplo 68 serve também para ilustrar uma das apropriações mais relevantes 

adotadas pelos usuários do Twitter, o Follow Friday. Neste caso, o FF possibilitou que as 

mensagens recebessem a marcação “indicação da marca” que, por sua vez, obteve no quadro 

geral 14 marcações ou 4,65% quando associada à categoria “reconhecimento” e 3,26% 

quando associada à categoria “confiança”. Um número relativamente pequeno se comparado 

aos demais, que ganha força, entretanto, dentro de um conjunto favorável. Receberam 

também a tag “indicação da marca” mensagens como a exposta no exemplo 69.  

Exemplo 69 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Mensagens que expunham o interesse por algum produto comercializado pela 

organização foram associadas à tag “desejo”. No total foram 72 repetições ou 23,92% do total 

de tweets da categoria. Muito embora a palavra desejo possa também ser, eventualmente, 

associada a situações negativas ou à vontade de ver o outro em uma situação difícil, o 

substantivo nesta pesquisa foi qualificado como positivo em todas as vezes em que apareceu. 

Esteve quase sempre relacionado à vontade de possuir determinado produto da organização, 

como pode ilustrar o exemplo 70. Também não foi aferida nenhuma ocorrência relacionada ao 

desejo de um participante de ganhar determinada promoção. 

Exemplo 70 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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A tag “citação da marca” foi utilizada para identificar situações em que as palavras-

chaves buscadas foram utilizadas por seguidores que exprimiam algo corriqueiro e não 

necessariamente associado a especificidades de promoções, vendas, produtos etc. A tag foi 

marcada 64 vezes ou 21,26% do total de tweets da categoria. Destes, 32 ocorrências foram 

qualificadas como mensagens neutras e 32 como positivas, o que corresponde a grupos de 

50% e 50% do total de ocorrência. Os exemplos 71 e 72 expõem melhor as situações em que 

essa etiqueta está relacionada.  

Exemplo 71 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 72 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Conteúdos referentes a negócios do Camiseteria foram identificados 11 vezes ou 3,65% 

do total de tweets analisados na categoria. A tag “negócios” foi marcada em 8 tweets ou 

72,72%, foram qualificados como positivos e 3 ou 27,27% como neutros. As mensagens 

emitiam informações sobre a organização do ponto de vista da sua gestão ou do seu principal 

acionista, Fábio Seixas. No exemplo 73 vimos que a empresa foi selecionada para participar 

de um evento importante da área de empreendedorismo. Mensagens como essa tendem a 

conferir relevância à organização. O exemplo em questão foi retuitado 11 vezes, 

possivelmente, nas redes dos atores citados na mensagem. 
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Exemplo 73 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “agradecimento” foi aferida em 6 oportunidades ou em 1,99% do total de tweets 

da categoria. De forma geral, tweets marcados com essa tag demonstram contentamento de 

clientes que foram bem atendidos, ficaram satisfeitos com os produtos comprados com o 

prazo da entrega ou com algum outro tipo de benefício conquistado como demonstra o 

exemplo 74. 

Exemplo 74 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Mensagens assim, mesmo que em número pequeno de repetições, podem dar um 

indicativo de ações de reciprocidade. A organização trata bem o seu cliente, que, por sua vez, 

reconhece publicamente o seu contentamento. 

A análise de conteúdo desta pesquisa foi fundamental para compreendermos melhor a 

dinâmica comunicacional estabelecida pelo Camiseteria com os seus seguidores, e também 

com os seguidores da organização e a sua rede. Os indicativos das múltiplas ações 

comunicacionais que corroboram para construção do Capital Social desta organização 
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poderão ser mais bem compreendidos por meio dos argumentos dissertativos expostos no 

próximo capítulo. 

 

5.3.2 Análise dos tweets – Hering 

Para efeito da análise de conteúdo desta organização, nesta pesquisa foram coletados 

600 tweets emitidos no mesmo período dos tweets do Camiseteria: de 01 a 15 de maio de 

2011; de 15 a 30 de junho de 2011; e de 15 a 31 de julho de 2011. O sistema capturou 

mensagens que continham as palavras _eu_uso, Hering e Hrng. Na primeira análise de dados, 

constatamos que 349 unidades ou 58,17% tiveram conteúdo neutro, 166 tweets ou 27,67% 

foram classificados como positivos, enquanto que 85 mensagens ou 14,17% foram 

classificadas como negativas. Os gráficos 09 e 10 ilustram esses números. 

Gráfico 09 - Classificação numérica dos tweets do Hering 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011 

Gráfico 10 - Classificação percentual dos tweets do Hering 

 

Fonte: Elaboração própria, 2011  
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De forma geral, observamos que, diferentemente do que ocorre no perfil do 

Camiseteria, a comunicação feita pelo perfil da Hering @_eu_uso parece não ser gerida  por 

profissionais. Os tweets capturados foram veiculados, a maior parte das vezes, por pessoas 

comuns, à revelia da organização e quase sempre sem contar com a participação da Hering 

respondendo ou interagindo com esses usuários. Para se ter uma ideia mais realista desta 

afirmação, verificou-se que apenas 4 dos 600 tweets capturados foram emitidos 

oficialmente
165

 pela organização. Talvez, o próprio login escolhido pela organização não 

facilite essa relação, já que a grande maioria das mensagens analisadas citava a palavra 

“Hering” e não o nome da empresa no Twitter: _eu_uso. A informação de que 565 

ocorrências ou 94,16% do total de mensagens faziam referência ao nome da marca e não ao 

nome do perfil atesta essa impressão. Esse talvez seja, inclusive, um indicativo de 

desconhecimento do público em relação à presença da organização neste espaço. Ou, talvez e 

concomitantemente, a superioridade de uma marca que existe há mais de 130 anos e está 

presente em todas as capitais brasileiras. A própria marca seria, neste caso, muito mais forte 

do que o nome escolhido para ser utilizado no Twitter.  

De forma geral, a maioria das mensagens faz referência à marca Hering de uma 

maneira banal e corriqueira, aborda os seus produtos, lojas físicas, seleção de funcionários e 

sua rotina, ações de consumo e algumas mensagens até se referem aos comerciais veiculados 

na mídia de massa. Poucas mensagens foram percebidas como comunicação voltada para o 

ambiente digital, seu público ou para a loja virtual da própria Hering. A comunicação 

analisada assemelhava-se mais a monólogos fragmentados entre usuários comuns do que a 

ações construídas estrategicamente entre organizações para seguidores e suas redes.  

Os 58,17% tweets que foram classificados como neutros foram emitidos por pessoas 

que não deixavam transparecer, em suas mensagens, nenhuma emoção, elogio ou crítica. 

Eram mensagens que citavam a marca, quase sempre a relacionando a produtos ou lojas 

físicas, como os tweets que podemos ver nos exemplos 75 e 76. Seguindo o mesmo raciocínio 

exposto quando da análise dos tweets do Camiseteria, acreditamos que as menções neutras, 

neste caso, tendem a se configurar como benéficas à organização, uma vez que cumprem com 

o propósito de exibir a marca da empresa e falar dos seus produtos no ambiente.  

                                                           
165

 Muito embora tenhamos coletado na análise tweets emitidos por funcionários da organização. De qualquer 

forma, estes não falavam em nome da Hering. Estavam no ambiente como “pessoa física”. 
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Exemplo 75 

 

 Fonte: Pesquisa de Campo 

 Exemplo 76 

  

 Fonte: Pesquisa de Campo 

A simples citação da uma marca, como acontece nos exemplos acima, talvez possa 

denotar um indicativo de reconhecimento como poderá ser mais bem esclarecido mais à frente 

deste texto – e, consequentemente, de relevância. 

Os tweets marcados como positivos abordam assuntos referentes a aspectos do 

negócio da Hering, como ações da bolsa, bons resultados e projeções em relação a vendas e 

ainda elogios em relação aos seus produtos, coleções e atendimento de vendedores. Algumas 

situações podem ser avaliadas nos exemplos 77, 78 e 79. 

Exemplo 77 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 
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Exemplo 78 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 79 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

As menções negativas foram também associadas à categoria “detrator”. A maior parte 

do conteúdo analisado trazia críticas aos produtos da organização, bem como ao seu 

atendimento em lojas físicas. Encontramos também críticas referentes à campanha publicitária 

e até a pessoas que trabalham em suas lojas. O exemplo 80 diz respeito a um tweet que foi 

classificado como negativo. 

Exemplo 80 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  
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A categoria “detrator” recebeu 107 marcações. Todas as mensagens, neste caso, 

foram qualificadas como negativas. A tag “crítica” foi a que mais recebeu marcações na 

categoria, 71 repetições ou 66,36% do total de tweets da categoria. Os tweets que receberam 

essa tag, de forma geral, expunham a opinião de pessoas a respeito das coleções, de produtos, 

de lojas, do atendimento e de tudo mais que envolve a organização em um contexto macro e 

continental, já que a sua marca está presente em todo o país, das mais diversas formas. O 

exemplo 81 expõe um desagrado de um possível consumidor. 

Exemplo 81 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “problema” foi aferida 18 vezes ou em 18,82% do total dos tweets da categoria. 

Observamos que estes estavam, principalmente, relacionados a questões delicadas que 

vitimaram o público e que este estava aguardando alguma solução da empresa. Neste caso, 

observamos também que, ao invés de citar o nome Hering, como na grande maioria dos casos, 

o ator, deliberadamente, prefere citar o nome da marca no Twitter, _eu_uso, dando indicativos 

de que gostaria de obter retorno frente a sua questão, já que, desta forma, o usuário, 

teoricamente, maximiza as chances de sua mensagem ser monitorada. O exemplo 82 ilustra 

bem essa perspectiva. 

Exemplo 82 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

A tag “má qualidade” foi repetida 11 vezes ou 10,88% do total de mensagens da 

categoria. De forma geral, estas foram percebidas apenas como uma crítica à baixa qualidade 
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dos produtos, sem nutrir aparentemente, entretanto, uma expectativa por alguma resposta ou 

solução, como pode ilustrar o exemplo 83. A sensação que se tem é de que esse tipo de 

mensagem soa mais como um desabafo público. 

Exemplo 83 

 

Fonte: Pesquisa de Campo  

A tag “RT detrator” foi utilizada 7 vezes ou 6,54% do total das mensagens da categoria. 

Também neste caso, o ator utilizou o usuário _eu_uso para citar a marca e endereçar o 

problema. Como se vê no exemplo 84, a mensagem foi retuitada 1 vez, por um seguidor do 

consumidor aborrecido. 

Exemplo 84 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Uma curiosidade adicional que foi verificada nesta análise é a de que alguns tweets 

coletados associam a Hering a uma marca de pessoas que não têm recursos financeiros, como 

ilustrado nos exemplos 85 e 86. Alguns outros tweets com a mesma manifestação foram 

coletados. 



129 
 

 
 

Exemplo 85  

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 86 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Apesar de o resultado deste item da pesquisa significar mais do dobro do resultado 

aferido pelo Camiseteria, não consideramos que o simples comparativo, sem as devidas 

ressalvas, sejam válidos, uma vez que as duas organizações vivenciam contextos particulares. 

A Hering, como já explicitado, possui presença nacional, tem uma marca forte, trabalhada 

mercadologicamente há muitos anos por meio da comunicação massiva e é conhecida em todo 

o Brasil. Talvez seja natural que uma organização deste porte, que atende o público 

presencialmente, e principalmente, a um público muito heterogêneo, sofra críticas. Mesmo 

compreendendo a complexidade da operacionalização da comunicação de um gigante como a 

Hering, não podemos deixar de destacar que a categoria “detrator” ocupa a terceira posição 

entre cinco categorias elencadas neste estudo, um dado significativo.  

A categoria “cooperação” foi a que obteve menos marcações. As repetições foram 

menores, inclusive que a categoria “detrator”. A única tag desta categoria a somar ocorrência 
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foi “promoção” que obteve 18 marcações, 100% do total da categoria. Nesta análise de 

conteúdo, as informações coletadas na amostragem que abordavam promoções indicaram que 

o tema foi quase sempre tratado, prioritariamente, pelos revendedores
166

, tal como ocorreu nas 

tags relativas a compartilhamento
167

, e também pelos próprios consumidores que alertavam a 

sua rede de seguidores sobre a existência de promoções em lojas e shoppings. Os exemplos 87 

e 88 ilustram as ocorrências da categoria. 

Exemplo 87 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 88 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A categoria “confiança” obteve 45 repetições nesta análise, um número baixo, 

principalmente se comparado ao caso do Camiseteria, no qual essa mesma categoria obteve 

430 repetições. A tag “transparência”, neste caso, não foi marcada. O que se verificou foi um 

                                                           
166

 Alguns destes revendedores são empresas de comércio eletrônico. Interessante observar que, nesta pesquisa, 

as ações de e-commerce da Hering só aparecem no Twitter por intermédio dos seus revendedores. 
167

 Categoria descrita na pág. 125 
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indicativo de que a organização talvez tenha como política a resolução de questões mais 

polêmicas via DM, como sugere o exemplo 89.  

Exemplo 89 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “venda” foi marcada 11 vezes ou 24,44% do total de tweets da categoria. Destes, 

9 ou 81,81% repetições foram classificadas como sendo neutras e 2 ou 18,18%, como sendo 

positivas. As mensagens marcadas com essa tag estão relacionadas às mesmas mensagens 

relacionadas com a tag “revenda”, cujos exemplos 98 e 99
168

 podem também servir para 

ilustrar essa etiqueta.  

A tag “solicitação” foi marcada 09 vezes, ou seja, 20% do total de tweets da categoria. 

Todas as mensagens foram classificadas como neutras e tinha o conteúdo associado ao 

interesse por alguma informação referente a organização como ilustra o exemplo 90. 

 Exemplo 90 

 

 Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “hiperlink da marca” não apresentou registro, bem como as tags “hiperlink do 

designer”, “concurso”, “mobilização” e “RT de seguidores” que estão associados à categoria 

“cooperação”.  

A categoria “compartilhamento” contabilizou 124 repetições. Verificamos que parte 

destas ocorrências são referentes a tweets que transmitiam conteúdos relacionados aos valores 

                                                           
168

 Figura exposta pág. 129 
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da organização e não diretamente a seus produtos e serviços. Observamos também que, na 

maior parte das vezes, esse conteúdo tinha origem em sites externos ao Twitter e abordavam 

questões relacionadas aos negócios da Hering. Percebemos ainda que parte das mensagens 

marcadas nesta categoria não tinha sido emitida diretamente pelo perfil oficial da Hering no 

Twitter, e sim por alguns dos seus revendedores (como já mencionado anteriormente) e 

também shopping centers, quase sempre associando a ações promocionais. Essa observação 

nos fez pensar que, talvez, esses parceiros da Hering apropriem-se, neste estudo de caso, do 

papel que no caso Camiseteria foi atribuído aos designers. Compartilhando informações entre 

os seus seguidores, tais parceiros divulgam a sua marca, os produtos que comercializa e, 

consequentemente, a marca Hering. Percebemos também a forte utilização de hashtags nesta 

categoria e tendemos a acreditar que a sua utilização deva-se, em parte, à necessidade dos 

emissores referirem-se ao nome da marca da organização e não ao seu nome de usuário, como 

veremos ao longo deste item. A tag “revendedor” obteve 15 marcações ou 12,10% do total de 

tweets da categoria. Destes, 12 repetições ou 80% foram classificados como neutros e 3 ou 

20%, como positivos. O exemplo 91 e 92 destacam situações nas quais revendedores 

encarregam-se de transmitir conteúdos relacionados à oferta de produtos e vendas.  

Exemplo 91 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Exemplo 92 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “conteúdo” obteve 21 repetições ou 16,94% das mensagens marcadas na 

categoria. Destas, 16 tweets foram classificados como neutros, 4 como positivos e 1 como 

negativo. Como explicitado anteriormente, a maior parte do conteúdo relacionado à 

organização Hering tem a sua origem em sites externos ao Twitter e à revelia da própria 

empresa. A maioria está relacionada também à tag “negócio” e será oportunamente ilustrada. 

No exemplo 93
169

, pode-se avaliar uma das poucas exceções de ocorrências relacionadas a 

conteúdo, um tweet emitido pela própria organização a partir do Twitter. 

Exemplo 93 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A etiqueta “hashtags” foi a mais marcada da categoria com 48 repetições ou 38,71% do 

total de tweets. Destes, 31 ou 64,58% foram marcados como neutros, 10 ou 20,83%, como 

positivo e 7 ou 14,58%, como negativo. O exemplo acima, número 93, pode também ilustrar a 

                                                           
169

 Apesar de na mensagem estar sendo exibido o nome de usuário “Hering_oficial” essa coleta de dados ocorreu 

em 30 de julho, como pode ser visto também no tweet, data anterior à mudança do perfil da organização. 

Acreditamos que essa alteração tenha se dado por conta da diferença entre a captação e a análise dos dados. Ao 

que tudo indica, o sistema de monitoramento atualiza nome e fotografia no momento da visualização das 

mensagens. 
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utilização das hashtags. Os exemplos 94, 95 e 96 reforçam a informação de que parte do 

público que menciona a Hering no Twitter o faz por meio deste recurso. Existem outras 

formas de utilização, como também nos revela o exemplo 94, muito embora esta seja a que 

mais nos chama atenção. 

Exemplo 94 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 95 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 96 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “coleções” foi marcada 11 vezes, ou seja, 8,87% do total de tweets da categoria. 

Destas, 8 mensagens, ou seja, 72,72% foram classificadas como positivas, 2 ou 18,18%, como 

neutras e 1 ou 9, 09%, como negativa. Muito embora, a tag esteja atrelada à categoria 

“compartilhamento”. Neste caso específico, ela está também relacionada à categoria 
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“reconhecimento”, pois a maior parte das menções refere-se à coleção de forma elogiosa, 

denotando desejo, como ilustra o exemplo 97. 

Exemplo 97 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Apenas 3 tweets ou 2,42% foram marcados com a tag “hiperlink de conteúdo”. 

Tendemos a acreditar que o fato deve-se ao conteúdo, nesta pesquisa, ter sido gerado quase 

que em sua totalidade por atores externos à Hering. Os exemplos 98 e 99 deixam essa 

impressão ainda mais forte. 

Exemplo 98 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 99 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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É necessário esclarecer que, no caso do exemplo 99, o hiperlink emitido por meio do 

tweets leva o usuário do Twitter a uma página do próprio autor da mensagem, hospedada no 

aplicativo twitpic
170

. 

A categoria “reconhecimento” foi a que obteve maior número de repetições neste 

estudo de caso, com 452 repetições computadas. Nesta categoria, a tag “citação da marca” foi 

a que apresentou maior número de repetições, com 217 ocorrências ou 48,07% do total. 

Destas, 196 ou 90,32% foram classificadas como neutras e 21 ou 8,67% como positivas. Esta 

também foi a tag que mais apresentou repetições em toda a análise do conteúdo feita para a 

organização Hering. Os dados encontrados nesta pesquisa tendem a ratificar a intuição prévia 

da força que a marca Hering possui junto ao seu público, em grande parte dos ambientes onde 

está presente. Como já informado, a imensa maioria dos usuários do Twitter, seguidores ou 

não do perfil da organização, citam o nome Hering e não o seu nome de usuário. O conteúdo 

associado a esta tag, entretanto, parece apresentar maior significado aos atores em suas 

individualidades e pouco significado para os demais atores que compõem a sua rede. Esta é 

uma característica que talvez não favoreça suficientemente à formação do Capital Social da 

organização no Twitter. Os exemplos 100, 101 e 102 ilustram situações que foram 

classificadas como “citação da marca”. 

Exemplo 100 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

                                                           
170

 Disponível em < http://twitpic.com/5yctfj> Acesso em: 08 de dez. 2011 

http://twitpic.com/5yctfj
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Exemplo 101 

 

Fonte: Pesquisa de Campo 

Exemplo 102 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Uma informação interessante é a de que muito tweets analisados nesta amostra faziam 

menção à marca, relacionando-a a suas lojas físicas, como atestado nos exemplos anteriores, e 

também como um lugar onde pais e mães levam os seus filhos para fazerem compras. Este 

talvez seja um indicativo de que os consumidores da marca que se comunicam via Twitter 

sejam bem jovens, ainda dependentes financeiramente dos seus pais, como indicaram os 

resultados obtidos pela survey expostos no item 5.2 desta dissertação. Os exemplos 103 e 104 

ilustram a questão. 

Exemplo 103 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Exemplo 104 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “elogios” apresentou 109 repetições ou 24,12% do número de tweets da categoria. 

As mensagens, todas qualificadas como positivas, transmitiam a satisfação dos seus 

consumidores com as coleções, peças compradas ou atendimento recebido nas lojas, como 

pode ser avaliado nos exemplos 105, 106 e 107. Nenhuma menção faz referência, por 

exemplo, ao comércio praticado na loja virtual. 

Exemplo 105 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 106 

 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Exemplo 107 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “negócios” obteve 45 marcações ou 9,96% do total de tweets avaliados. Destas, 

28 ocorrências ou 62,22% foram classificadas como positivas e 17 unidades ou 37,77%, como 

neutras. O conteúdo transmitia informações sobre o desempenho dos negócios da Hering, 

como pode ser visto nos exemplos 108 e 109. 

Exemplo 108 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Exemplo 109 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

Apesar de compreendermos que grande parte dos consumidores da empresa tende a não 

dar importância a esse tipo de informação e não acreditar que esses dados alterem muito a sua 



140 
 

 
 

realidade, tendemos a acreditar que mensagens como essas colaborem para o aumento do 

reconhecimento da marca e consequentemente para a sua reputação. 

Toda a tag “desejo” foi classificada como positiva e recebeu 29 marcações ou 6,42% do 

total de tweets da categoria. Todos os tweets foram classificados como positivos, visto que o 

conteúdo está sempre relacionado à vontade que o usuário do Twitter tem de comprar ou de 

ganhar algum dos produtos comercializados pela organização. O exemplo 110 ilustra a 

questão. 

Exemplo 110 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A etiqueta “indicação da marca” foi computada apenas 02 vezes ou 0,44% do total de 

tweets da categoria. As duas citações indicavam lojas físicas que comercializam roupas 

Hering, como mostra o exemplo 111 e foram classificadas como positivas. 

Exemplo 111 

 

Fonte: Pesquisa de campo 

A tag “RT compartilhamento” pertencente a categoria “compartilhamento” obteve 8 

repetições sendo das tags referentes a retuítes a que conquistou maior número de marcações; 

a tag RT detrator” obteve 7 repetições; a tag RT de tweets da marca obteve apenas 2 

marcações; e a tag “RT hiperlink do design” não obteve registro. O baixo desempenho em 

relação aos indicativos de retransmissão de mensagem talvez possa indicar um baixo interesse 

dos usuários do Twitter nas mensagens relacionadas a organização Hering. Atribuímos esse 
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baixo desempenho a dois fatores prioritários: a falta de uma gestão e estratégia 

comunicacional e a escolha de nome do usuário inadequado e desconhecido do público. As 

considerações finais das pesquisas aqui desenvolvidas serão apresentadas, na sequência, no 

capítulo 6. 

 

 

  



142 
 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa destacou, por meio da análise da comunicação das empresas Hering 

e Camiseteria, os aspectos comunicacionais que vêem sendo utilizados para criar, ampliar e 

fomentar o Capital Social, a partir das relações estabelecidas entre as organizações e as 

pessoas, no Twitter. Os resultados do estudo são relevantes, na medida em que contribuem 

para o fortalecimento da idéia de que é possível, por meio da Comunicação Mediada por 

Computador, alcançar o fortalecimento das estruturas das redes sociais (COLEMAN, 1990), 

visando obtenção de Capital Social. Avançamos também no sentido comprobatório de que os 

Sites de Redes Sociais, mais especificamente o Twitter, podem ser utilizados como 

ferramentas das Tecnologias da Informação e Comunicação, capazes de proporcionar a 

aproximação de seus usuários, pessoas ou atores coorporativos, estimulando-as na 

transmissão e no compartilhamento de informação e em ações conversacionais que 

contribuem, eventualmente, para a mobilização em torno de causas diversas, para a 

cooperação entre pares e para a atribuição dos sentimentos de confiança e de pertencimento 

entre membros de uma rede.  

No momento em que houve a liberação do pólo emissor (LEMOS, 2004) e as NTCs 

deram voz ao usuário comum, possibilitando que o poder de comunicar deixasse de ser uma 

exclusividade dos mass media e de grandes organizações detentoras de capital, vimos o 

cidadão comum acessando recursos semelhantes aos utilizados por organizações, para obter 

visibilidade, relevância e poder. A survey que indicou o perfil do usuário do Twitter 

demonstrou, entre outras coisas, que o usuário comum tem estado mais atento aos valores dos 

seus seguidores e tem se ocupado de transmitir informações interessantes, que possam gerar 

maior destaque e proporcionar o fortalecimento do seu próprio Capital Social. As 

organizações, por sua vez, passaram a buscar a aproximação e o relacionamento com essas 

pessoas, objetivando usufruir da representatividade que estas pessoas eventualmente, possuam 

juntos aos seus seguidores. Os elos mais fortes de uma rede podem representar a possibilidade 

de obtenção de uma rede também mais forte e de Capital Social maior (COLEMAN, 1988), já 

que estamos tratando de grandes redes descentralizadas, formadas por um conjunto de redes 

centralizadas, que se conectam por meio de pontes.  
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Temos, agora, mais indicativos de que a informação é um fator relevante e valorizado 

pelos usuários do Twitter (RECUERO, 2009) e uma arma forte que vem sendo utilizada por 

organizações para ganhar notoriedade dentro deste ambiente. A survey indicou o interesse dos 

seguidores de perfis organizacionais em obter informações sobre o segmento da organização, 

suas marcas e produtos, promoções; ao passo que os Estudos de Casos demonstraram, 

concomitantemente, que essas informações costumam ser também utilizadas como valor, para 

que usuários comuns demonstrem relevância perante os seus seguidores. Obter informações 

claras sobre organizações, seus sistemas de valores e formas de sanção, ajudam também a 

construir a confiança institucional (RUS, 2005) tão importante na formação do Capital Social. 

Os seguidores de perfis organizacionais demonstraram ter clareza sobre os propósitos 

comerciais das organizações dentro do ambiente Twitter, revelando, ainda assim, aceitação e 

satisfação no consumo de informações institucionais, à medida que a ferramenta possibilita o 

desligamento do vínculo estabelecido, no caso de eventual descontentamento ou insatisfação.  

Por meio da análise do Twitter, pudemos identificar as apropriações feitas por usuários 

e os recursos disponíveis no ambiente, bem como as maneiras que estão sendo empregadas na 

difusão de informações, na concessão de visibilidade, e na construção da imagem e da 

reputação de usuários. As hashtags, os hiperlinks e a retransmissão das mensagens - RTs - 

foram os recursos identificados como sendo mais relevantes neste processo. Os Estudos de 

Caso, em especial do Caso do Camiseteria, expôs inúmeros exemplos de utilização destes 

recursos e a sua importância para a construção do Capital Social. Essa organização foi a que 

demonstrou possuir maior habilidade na utilização dos recursos disponíveis no Twitter e a que 

nos fez acreditar na possibilidade de utilização destes aspectos comunicacionais para a 

obtenção do Capital Social. A Hering demonstrou possuir um grande reconhecimento por 

parte dos usuários, entretanto, não expôs uma comunicação planejada estrategicamente para 

interagir com o seu público no ambiente e nem revelou ser dotada de habilidade necessária na 

utilização do Twitter. Identificamos um provável desconhecimento dos usuários quanto à 

presença da organização no ambiente e mais ainda sobre o nome do seu perfil oficial, 

@_eu_uso. Uma das reações a esse desconhecimento tornou-se uma das consequências mais 

inesperada deste Estudo de Caso: a grande maioria dos tweets analisados na coleta de dados 

referentes a este ator, especificamente, não foram emitidos por seguidores do perfil da 

organização e nem pela própria organização. Como já exposto anteriormente, a comunicação 

demonstrou ser fruto de um esforço individual, fragmentado, emitido de forma aleatória e 

rotineira, possivelmente por consumidores, satisfeitos e insatisfeitos, e por simpatizantes da 
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companhia. O conteúdo tratava quase sempre de experiências em lojas físicas, das relações 

com vendedores e contratantes, das necessidades de divulgação de fornecedores e parceiros 

comerciais e das notícias jornalísticas veiculadas na mídia tradicional que, quase sempre, 

referiam-se aos bons negócios da organização. Essa realidade encontrada em tempo posterior 

à coleta de dados inviabiliza a afirmação de que a comunicação deste ator organizacional 

esteja favorecendo ou não a obtenção de Capital Social, já que não conseguimos comprovar 

que os usuários envolvidos nesta análise não estão, necessariamente, conectados por meio de 

uma rede. Observa-se o número muito superior de citações à marca em relação a outros 

parâmetros estipulados.  

Não por acaso, a categoria mais marcada nos monitoramentos da Hering e do 

Camiseteria foram “reconhecimento” e “cooperação”, respectivamente. Essas duas palavras 

talvez possam sintetizar a essência da comunicação das organizações e também de parte dos 

seus negócios. O Camiseteria utiliza suas redes sociais e também os SRSs (não apenas o 

Twitter) para envolver consumidores, curiosos, interessados e clientes, desde o momento 

inicial da elaboração de novos produtos e coleções até o momento final da compra. A Hering, 

uma das empresas mais tradicionais do varejo brasileiro, tem presença em todo o território 

nacional e goza, aparentemente, de uma boa reputação junto ao seu público. Curiosamente, 

além de modelos de negócios bem singulares, possuem, predominantemente, métodos de 

comunicação distintos. A Camiseteria, uma organização baseada na web, talvez tenha maior 

habilidade na utilização dos seus recursos e a Hering, gigante em sua complexidade, necessita 

mais fortemente dos mass media para comunicar os seus valores e vantagens comerciais. 

Mesmo que de forma não intencional, e sem que isso tenha interferido nos propósitos 

delineados inicialmente, nos deparamos ao longo desta pesquisa com a análise de uma 

organização que utiliza como base predominante os meios de comunicação massivos em 

oposição à outra, que utiliza, predominantemente, os meios de comunicação pós-massivos. 

Essa conclusão foi tomada diante da análise de tweets coletados no estudo de caso da Hering, 

que costumavam mencionar a campanha publicitária criada pela companhia e veiculada na 

TV, denotando que esse esforço de comunicação costuma obter mais destaque do que as ações 

realizadas pela organização no próprio ambiente digital.  

Em contradição à condição encontrada pela Hering, o Camiseteria demonstrou ter 

consciência da capacidade de utilizar a sua comunicação e as particularidades do Twitter para 

obtenção de Capital Social. Aparentemente, fez uso dos recursos mais relevantes do Twitter e 
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formatou com inteligência e criatividade um conteúdo que demonstra estar de acordo com os 

interesses dos seus seguidores, despertando no público o desejo pela interação e pelo 

compartilhamento entre seus pares. É possível observarmos que quatro categorias tidas como 

positivas obtiveram registros significativos e, de forma geral, equilibrados.  

Como explicitado anteriormente, a cooperação faz parte do modelo de negócio do 

Camiseteria e a comunicação reflete essa realidade. Seguidores do perfil da organização no 

Twitter costumam cooperar com a empresa na divulgação das suas promoções e concursos. 

Existem indicativos de que os concursos sejam os principais responsáveis por conquistar a 

mobilização dos seguidores primários do Camiseteria e dos seguidores destes seguidores. Ao 

participar de um dos concursos de estampas promovidos pelo site, o designer sente-se 

estimulado a mobilizar a sua rede com o objetivo de conquistar votos, obter maiores 

pontuações, divulgar o seu trabalho, e aumentar a sua reputação e relevância. Não raras foram 

as vezes em que os seguidores de muitos deste designer atenderam à solicitação primária e 

mobilizaram também as suas redes, seja por mérito ou, simplesmente, por amizade. Ao fazer 

isso, terminaram por cooperar com a organização, na divulgação da sua marca, seus produtos, 

suas práticas e valores. Ao possibilitar que pessoas comuns, amadoras ou profissionais 

participem diretamente do seu negócio, o Camiseteria termina por favorecer o cultivo dos 

sentimentos de pertencimento (PORTES, 2000) e de confiança (COLEMAN, 1990), tão 

importantes para a formação do Capital Social. 

O compartilhamento de informações seja por meio de hiperlinks, de RT, da emissão de 

hashtags ou de um simples tweet mostrou-se uma tática importante para a cooperação, muito 

embora, especificamente neste estudo, a categoria “cooperação” esteja mais associada aos 

concursos e à mobilização feita pelos designers, como já externado no parágrafo anterior. 

Observamos que os seguidores do Camiseteria costumavam compartilhar com a sua rede 

conteúdo emitidos primariamente pela organização e que, quase sempre, estavam 

relacionados a valores associados à marca da empresa, tais como design, arte, fotografias, 

tecnologia, bom-humor, irreverência, música etc. O compartilhamento deste tipo de conteúdo 

com a sua rede de seguidores pode denotar uma preocupação dos usuários em retransmitir 

conteúdo que avalia ser interessante aos seus seguidores. Essa prática corrobora os resultados 

obtidos na questão 2 da survey e já debatidos anteriormente. Além de valorizar o conteúdo e o 

seu criador, o compartilhamento termina por promover determinado perfil, conferindo 

visibilidade e relevância ao mesmo, além de ser capaz de estimular ações de reciprocidade 



146 
 

 
 

(BOURDIEU,1980; GOMES, 2006; MATOS, 2009; PORTES, 2000; RECUERO e ZAGO, 

2011) 

O desejo de compartilhar informação entre as redes e cooperar com as ações 

promovidas pela organização, unido ao reconhecimento da qualidade de seus produtos, e ao 

desejo de possuí-los, recebê-los, comprá-los ou indicá-los a terceiros denotam 

reconhecimento e também confiança na organização e na relação estabelecida. A maneira 

transparente como, aparentemente, o Camiseteria trata as suas questões e os seus problemas 

corroboram para que o público conheça as suas normas e sanções (COLEMAN, 1990) e 

possam avaliar melhor se devem ou não nutrir o sentimento de confiança.  

Apesar de o Estudo de Caso da Hering não ter se mostrado de acordo com as práticas 

necessárias ao desenvolvimento do Capital Social no Twitter, ele foi relevante na medida em 

que possibilitou levantarmos novas questões sobre a necessidade de ter um ator determinado 

coordenando as ações comunicacionais, desenvolvendo conteúdo, estimulando a utilização de 

recursos para compartilhamento e ações visando a reciprocidade para a formação do Capital 

Social. Seria possível a uma organização obter Capital Social no Twitter sem a intermediação 

de atores específicos designados para tal? A formação de Capital Social entre organizações e 

pessoas só é possível com mediação e controle? A existência de uma estratégia 

comunicacional e de pessoas competentes para o desenvolvimento das suas comunicações 

talvez tenha sido um dos principais fatores que diferenciou os resultados obtidos a partir das 

duas análises. Outro fator relevante foi a configuração do próprio negócio das organizações e 

as suas necessidades comunicacionais. A comunicação organizacional quando bem elaborada 

costuma ser um reflexo da essência de uma organização, seus valores e práticas. Como o 

Camiseteria necessita da sua rede social para produzir os seus produtos, determinar 

prioridades de produção e também comprá-los, é natural que busque o fortalecimento do 

Capital Social e a sua conversão, até como forma de sobrevivência. As ações promocionais e 

o conteúdo criado por essa organização, talvez, tenham sido outro grande diferencial em sua 

comunicação, estimulando a interação da organização com seus seguidores, e destes 

seguidores com as suas próprias redes.  

Por fim, a análise dos dados extraídos a partir da comunicação do Camiseteria no 

Twitter nos deu subsídios para acreditarmos na possibilidade de construção e manutenção do 

Capital Social neste ambiente.  
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