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Resumo 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as formas de comunicação de organizações varejistas 
no Brasil com seus clientes através de redes sociais virtuais, classificando suas mensagens em 
informacionais ou conversacionais, conforme Recuero e Zago (2009, 2010). Foi realizada 
pesquisa qualitativa netnográfica e de cunho exploratório, com as 13 maiores organizações 
varejistas, segundo a publicação Maiores e Melhores da Revista Exame, de 2010. Do dia 17 
de dezembro de 2010 a 15 de janeiro de 2011 foram coletadas todas as mensagens 
encaminhadas por essas organizações em suas páginas no microblog Twitter. Utilizou-se 
também o software online TweetGrader para ranquear as organizações conforme sua 
influência, autoridade e reputação entre os usuários do Twitter. Concluiu-se com esta pesquisa 
que a maior parte das organizações utiliza o Twitter como mais um canal informacional para 
divulgação de produtos. Apenas 5 das 13 organizações varejistas pesquisadas priorizam a 
conversação com seus consumidores na ferramenta. Verificou-se também que das quatro 
organizações mais influentes no Twitter, três delas utilizam a rede social para, 
prioritariamente, relacionarem-se com seus consumidores. Concluiu-se também que ter 
popularidade não implica em ser influente na respectiva rede social virtual, visto que a 
organização que possui o maior quantitativo de “seguidores” – com grande diferença frente 
aos demais – ocupa apenas a sexta colocação entre as 13 varejistas da pesquisa em relação à 
influência e autoridade entre os usuários do Twitter. 

Palavras-Chave: redes sociais; Twitter; varejistas; comunicação; relacionamento. 

  



Abstract 

 

This study has as objective to examine communication forms of retail organizations with their 
customers through social networking in Brazil, throught the classification of their messages in 
informational or conversational, under Recuero and Zago concepts (2009, 2010). It´s based on 
a netnografic and exploratory qualitative research, with the 13 largest retail organizations, 
according to the publication “Maiores e Melhores”– Revista Exame(2010). From the 17th of 
December 2010 to January 15, 2011, we collected all the messages sent by these 
organizations in their pages on Twitter. We also used the software online TweetGrader to rank 
the organizations according to their influence, authority and reputation among Twitter users. 
The research conclusion was that most organizations use Twitter as another channel for 
disseminate information about their products. Only 5 of 13 of the surveyed retailers 
organizations prioritize conversation with their customers in the tool. It was also noted that 
three of the four most influential organizations on Twitter, use social networking mainly to 
get related with their consumers. It was also found that being popular does not mean to be 
influential in their social networking, the organization that owns the largest amount of 
"followers" - with large differences in front of others - is only the sixth place among the 13 
retailers of the research in relation to the influence and authority among Twitter users. 

Keywords: social networks, Twitter, retail business, communication, relationship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução deste trabalho é realizada a partir dos seguintes subitens: 

primeiramente, faz-se uma explanação das justificativas e da relevância desta pesquisa, 

utilizando-se de pesquisas bibliográficas acerca do objeto e do tema de estudo. Em seguida, 

são abordadas a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos. Por fim, a 

estrutura do trabalho é apresentada. 

O presente estudo tem como foco as estratégias de comunicação utilizadas pelas 

organizações varejistas nas redes de relacionamentos virtuais no Brasil. Para maior 

compreensão do tema proposto, faz-se uma contextualização inicial a partir de pesquisas 

bibliográficas e documentais. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A internet revolucionou – e continua revolucionando – o modo tradicional de fazer 

negócios. As informações estão cada vez mais próximas dos consumidores. Estes saíram de 

uma posição de clientes passivos para a de colaboradores diretos das organizações no novo 

mercado, no qual têm voz e são cada vez mais responsáveis pela criação, avaliação e 

divulgação da qualidade dos produtos e serviços que lhes são entregues (SEGALLA; 

RIBEIRO, BARIFOUSE, 2007; KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN , 2010). Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010) relatam que desde o início do ano 2000, a tecnologia da 

informação ingressou no mercado mainstream, tornando-se, atualmente, o que se considera a 

nova onda de tecnologia. A denominada “nova onda” da tecnologia da informação é 

impulsionada por três grandes forças: computadores e celulares baratos, internet de baixo 

custo e fonte aberta, o que permite que os indivíduos se expressem e colaborem entre si. Os 

mesmos autores ainda afirmam que essa nova onda também marca a era da participação, na 

qual pessoas criam e consomem notícias, ideias e entretenimento. “A nova onda de tecnologia 

transforma as pessoas de consumidores a prosumidores” (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN , 2010, p. 7) 

Os mesmos autores concluem que um dos fatores que contribuíram para o 

surgimento da nova onda de tecnologia foi a ascensão das mídias sociais, que, por sua vez, 
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são classificadas em: expressivas (como blogs, Twitter, YouTube, Facebook, Flirk, dentre 

outros) e colaborativas (como o Wikipédia). Por conta desta nova realidade, as organizações 

têm a necessidade de ter um acompanhamento mais próximo aos seus consumidores, pois o 

boca a boca alcança horizontes cada vez mais amplos, podendo tornar o lançamento de um 

novo produto um verdadeiro sucesso ou grande fracasso em pouco tempo. 

Carniello e Zullieti (2010) relatam que, na década de 1970, Elisabeth Noelle-Neuman 

propôs a teoria da “Aspiral do Silêncio”, que mostrava que a opinião individual era silenciada 

pela opinião de um grupo de indivíduos, visto que a discordância poderia prejudicar sua 

aceitação no referido grupo. Outro fator impeditivo, segundo os mesmos autores, era que 

naquela época não havia tantos canais disponíveis para que os indivíduos pudessem se 

expressar, com o acesso às mídias sendo restrito a jornalistas e a conglomerados de empresas 

midiáticas. A partir do surgimento das mídias digitais conectadas na internet, Carniello e 

Zullieti (2010, p. 4) afirmam que: 

o cenário se modifica, pois cada pessoa passa a ter a possibilidade de estar 

aparelhada com aparatos diversos, seja com computadores ou [...] com celulares. [...] 

Cada indivíduo aparelhado amplifica seu poder comunicativo em perspectiva global 

[...] possibilitando a expressão individual de opiniões, fenômeno que vemos refletido 

nos blogs, fóruns de discussão, sites pessoais e outros formatos de comunicação via 

internet. 

Segundo dados do Ibope (2011, online), a população com acesso à internet no 

trabalho ou em domicílios em março de 2011 foi de 43,2 milhões de pessoas (com 

crescimento de 13,9% em relação à março de 2010). Por sua vez, o número de internautas em 

qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) foi de 73,9 

milhões no quarto trimestre de 2010 (IBOPE, 2011, ONLINE). De acordo com relatório do 

IAB (2010), em 2008, as classes sociais CDE ultrapassaram as classes AB em quantidade de 

pessoas das cidades metropolitanas com acesso à internet, perfazendo, atualmente, um total de 

51,6% contra 48,4% da classe AB. Percebe-se então que o acesso à internet está ao alcance 

dos mais diversos públicos consumidores, tornando-se um excelente canal de comunicação da 

empresa com seu público-alvo. 

No mundo, 72% dos usuários de internet estão usando pelo menos uma rede social; 
no Brasil, esta porcentagem vai para 95%, o que nos torna campeões absolutos no 
setor, seguidos de longe pelos Estados Unidos [84%] e Portugal, com 82%. Ou seja, 
se seu negócio tem a ver com o Brasil, ele tem tudo a ver com redes sociais. E você 
tem que ter uma estratégia pra isso, e para ontem, porque amanhã, se o plano 
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nacional de banda larga (PNBL) der certo, vamos ter 75% das residências do país na 
rede, em quatro anos (MEIRA, 2010a, online). 

Se estes dados já não fossem bastante significativos para justificar a importância que 

a internet tem para as organizações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

apontou que em maio de 2011 o Brasil chegou ao número de 215 milhões de celulares – 

representando 110,51 acessos por 100 habitantes -, e que apenas os estados de Alagoas, 

Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Acre, Amazonas, Pará e Roraima ainda não atingiram 

a densidade de um celular por habitante. Deste montante, 26,6 milhões possui acesso a 

internet móvel (UOL, 2011). 

A internet passa por constantes mudanças. Primo (2007a) relata que no início do 

século XXI surgiu o termo Web 2.0, popularizado pela O’Reilly Media e pela Media Live 

International como denominação de uma série de conferências que tiveram início em outubro 

de 2004. Para Romaní e Kuklinski (2007, p. 27), o “lançamento do Napster, em 1999, e dos 

primeiros aplicativos para a publicação de blogs [...] e a criação da Wikipédia, no início de 

2001, foram os paradigmas desta transformação e geraram as bases da escrita colaborativa e 

dos outros princípios da Web 2.0”. 

Primo (2007a, p. 1) define a Web 2.0 como “a segunda geração de serviços online e 

caracteriza-se por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização de 

informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo”. 

O’Reilly (2005) enfatiza a migração da época da mera publicação de conteúdo (web 1.0) para 

a da participação (web 2.0), como exemplo dos blogs abertos a comentários em oposição a 

homepages estáticas. É através dos blogs que redes de amigos ou grupos de interesse em 

nichos muito específicos podem interagir. Por sua vez, a interconexão entre esses grupos pode 

gerar significativos efeitos em rede. 

Para Segalla, Ribeiro e Barifouse (2007), a web 2.0 diz respeito “ao espírito de 

transparência que orienta o convívio na rede: ele força empresas e seus dirigentes a dialogar e 

explicar-se diretamente com seus clientes. [...] Acima de tudo, porém, web 2.0 evoca a ideia 

de um novo tipo de consumidor, capaz de, simultaneamente, criticar, adular e ajudar as 

empresas que souberem aliar-se a ele”. 

O cenário vivido na atualidade articula-se em rede e, neste contexto, ocorre também 

a comunicação entre pessoas, a reprodução de ideias, os valores e comportamentos (TERRA, 

BUENO, 2009). No Brasil, um dos principais facilitadores deste novo modelo de 
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comunicação são as redes sociais virtuais. Castels (2000) compreende-as como uma forma 

específica de estrutura social da era da informação, relativa aos arranjos das pessoas nas 

relações de produção, consumo, experiência e poder. Lemos (2008) complementa afirmando 

que, no ciberespaço, cada sujeito é efetivamente um potencial produtor de informações. 

De acordo com Terra e Bueno (2009), o ser humano estabelece relações sociais com 

os demais membros do grupo e reúne-se em comunidades de acordo com os interesses 

comuns. As mesmas autoras afirmam que “o conceito de ‘rede’ deriva das redes sociais: laços 

que as pessoas estabelecem entre si, buscando apoio, referências, informações e a sensação de 

pertencimento” (TERRA; BUENO, 2009, p.1). Garton, Haythornthwaite e Wellman (1997. 

p.1) afirmam que: 

Quando uma rede de computadores conecta uma rede de pessoas e 
organizações, é uma rede social. Assim como uma rede de computadores é 
um conjunto de máquinas conectadas por um conjunto de cabos, uma rede 
social é um conjunto de pessoas (ou organizações ou outras entidades 
sociais) conectadas por um conjunto de relações sociais, como amizades, 
colegas de trabalho ou troca de informações [tradução nossa]. 

Pode-se concluir então que uma mera conexão de computadores à internet não 

representa uma rede social virtual, visto esta depender em seu cerne do relacionamento entre 

pessoas e/ou organizações. Recuero (2009) afirma que os sites de redes sociais não são algo 

novo, contudo, uma consequência da apropriação das ferramentas de comunicação mediada 

pelo computador (CMC) pelos atores sociais. São espaços utilizados para a expressão das 

redes sociais na internet. Wellman (2001, p. 1) complementa este pensamento relatando que 

as redes sociais sempre existiram, mas recentes desenvolvimentos tecnológicos nas 

comunicações permitiram o seu advento como uma forma dominante de organização social. 

Um site de rede social foca na publicização da rede social dos atores (RECUERO, 2009). 

A interatividade gerada pelas redes virtuais acaba por aproximar naturalmente as 

empresas de seus clientes potenciais, consumidores e stakeholders em geral (como 

fornecedores, governo, imprensa, formadores de opinião, dentre outros) de forma que é 

crescente a preocupação entre as empresas em estar presente nas redes sociais para conquistar 

a confiança e fidelidade no ambiente virtual (RODRIGUES, 2009). 

Há, atualmente, diversos sites de redes de relacionamento virtuais no mundo. O 

maior destes é o Facebook, que, em apenas seis anos de existência, ultrapassou os 500 

milhões de usuários no dia 21 de julho de 2010 (G1, 2010a). Também possuem relevância 
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devido ao seu grande número de usuários: Orkut, com cerca de 100 milhões de usuários, e o 

microblog Twitter, com 120 milhões (VERSIGNASSI, 2010). Com relação aos dados no 

Brasil, segundo pesquisa realizada em agosto de 2010 pela comScore (2010, online), o Orkut 

lidera o ranking das redes sociais, alcançando mais de 36 milhões de usuários únicos no 

referido mês. Logo em seguida está o Facebook com 9 milhões, seguido de perto pelo Twitter, 

com 8,6 milhões de usuários únicos no mesmo período – alcançando o maior percentual de 

aceitação do microblog no mundo, com 23% dos internautas tendo uma conta no mesmo 

(COMSCORE, 2010, ONLINE). 

O crescimento do Twitter é surpreendente. De acordo com Versignassi (2010), em 

março de 2010 - fora criado em 2006 - chegou-se ao número de 120 milhões de usuários, 

sendo que destes, 100 milhões havia entrado na rede há apenas seis meses. Em novembro de 

2008, havia um total de 1 bilhão de tweets (mensagens enviadas pelo Twitter), chegando em 5 

bilhões em novembro de 2009, a 10 bilhões em março de 2010 e, apenas cinco meses depois, 

a 20 bilhões de tweets (G1, 2010b). 

Segundo dados da mesma pesquisa, 86% dos brasileiros que têm acesso à internet, 

têm perfil nas redes sociais. É a maior penetração do mundo – na Itália, que ocupa o segundo 

lugar no ranking, o índice é de 78%. Pesquisa similar, presente no relatório do IAB (2010), 

acerca dos usos na utilização da internet em aparelhos celulares no Brasil trouxe como 

resultado que a mesma é utilizada em primeiro lugar para acesso às redes sociais. 

O crescimento das redes de relacionamento virtual despertou o interesse pelo tema 

como base para diversas pesquisas acadêmicas no Brasil, desde o benefício para grupos 

demográficos específicos como idosos (GODOI, MACHADO, 2009), como a utilização das 

mesmas para retaliação às marcas (ALBUQUERQUE, NUNES, PEREIRA, 2009), ou na 

busca de informações para escolha de produtos/serviços (CUNHA, BARBOSA, KOVACS, 

2008), dentre outros estudos relacionados ao tema. Devido ao seu crescimento exponencial 

pelo qual passa o microblog Twitter, diversos pesquisadores começam a estudar a sua 

potencialidade (RODRIGUES, 2009; RECUERO, ZAGO, 2009; HUBERMAN, ROMERO, 

WU, 2009; JAVA et al, 2009). 

Por sua vez, as pesquisas realizadas com foco específico no Twitter são voltadas, em 

sua maioria, para descobrir sua usabilidade por parte dos usuários do microblog (RECUERO, 

ZAGO, 2009), praticamente inexistindo pesquisas que focam nas estratégias utilizadas pelas 
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organizações para se aproximar do seu público-alvo, como na pesquisa bibliográfica de Terra 

e Bueno (2009). 

De acordo com uma pesquisa da IBRAMERC (2010), 65% das empresas no Brasil já 

estão presentes nas redes sociais, sendo que entre estas, o Twitter é a rede social de maior 

destaque entre as empresas, com 84% das mesmas possuindo uma conta na ferramenta. A 

mesma pesquisa relatou que o principal objetivo das organizações em estar presente nas redes 

sociais é monitorar o mercado (acompanhando o comportamento dos clientes e analisando a 

concorrência). Já outra pesquisa realizada nos Estados Unidos pela Exact Target (2010), desta 

vez com os usuários do Twitter, revelou que o principal motivo de seguirem as marcas na 

ferramenta era obter informações sobre atualizações de produtos (38%), manter-se informado 

sobre as atividades da empresa (32%) e receber descontos e promoções (31%), dentre outros 

intuitos. 

Como relatado anteriormente, não há pesquisas acadêmicas empíricas que explorem 

os usos e objetivos pelos quais as organizações estão utilizando o Twitter (mesmo que 65% 

destas utilizarem as redes sociais) como uma ferramenta de comunicação mercadológica. Este 

estudo insere-se, portanto, no contexto das pesquisas acerca da utilização das redes sociais por 

parte das organizações varejistas. 

A metodologia do trabalho é de natureza qualitativa de cunho exploratório. Para o 

desenvolvimento do trabalho, as principais decisões metodológicas foram concernentes aos 

procedimentos exploratórios, ao trabalho de campo, e aos métodos de coleta e análise de 

dados. Uma vez que o trabalho teve como foco central a análise da comunicação de marketing 

utilizada pelas organizações varejistas nas redes sociais, os procedimentos exploratórios 

consistiram no levantamento bibliográfico sobre os temas de pesquisa e sobre as perspectivas 

de análises a serem adotadas neste trabalho.  

Com relação à pesquisa empírica, optou-se por fazer uma observação participante 

nas páginas do Twitter das 20 maiores organizações varejistas que possuam perfil no Twitter, 

segundo relatório das Melhores e Maiores (2010). A análise dos dados será feita através da 

análise de conteúdo dos tweets catalogados (cf capítulo 4). 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 
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A partir das delimitações do item anterior, compreende-se que a proposta de pesquisa 

constitui um tema relevante para estudo, surgindo diversas questões, dentre as quais: Como se 

dá a comunicação das organizações varejistas através das redes de relacionamento virtual? As 

organizações estão utilizando estratégias de comunicação da web 1.0, ou seja, de forma 

unidirecional (apenas divulgação) ou da web 2.0 com comunicação de mão dupla (gerando 

relacionamento)? Dessa forma, definiu-se o seguinte problema de pesquisa: 

De que forma organizações varejistas no Brasil utilizam o Twitter como 

instrumento de comunicação mercadológica? 

1.3 OBJETIVOS 

 

A partir desta indagação a das justificativas apresentadas anteriormente, definiu-se 

como objetivo geral deste trabalho o seguinte: 

Analisar a comunicação realizada por organizações varejistas no Brasil 

através do microblog Twitter. 

 

Para a consecução deste objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 

• Identificar as ações de comunicação mercadológicas que estão sendo adotadas pelas 

organizações varejistas no Brasil por meio do Twitter. 

• Analisar as ações de comunicação realizadas pelas organizações varejistas no Brasil 

através do Twitter à luz da teoria da comunicação. 

 

1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos por este estudo, a dissertação 

encontra-se desenvolvida em seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução deste 

trabalho, justificando-a e mostrando sua relevância tanto para a academia como para 
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profissionais das organizações varejistas. Apresenta-se também o problema de pesquisa, 

objetivos a serem alcançados e uma visão geral da metodologia empregada no estudo. 

O segundo capítulo traz a revisão da literatura acerca dos principais conceitos do 

varejo e sua situação atual no Brasil, assim como identifica o que a literatura relata acerca das 

estratégias de comunicação no comércio varejista. 

O terceiro capítulo aborda os principais conceitos acerca de cibercultura, redes 

sociais e, por fim, redes de relacionamento virtuais (com foco no Microblog Twitter). 

No quarto capítulo, são apresentados os aspectos metodológicos, com a delimitação 

da pesquisa, estratégias e especificação dos procedimentos de coleta e análise dos dados 

coletados na pesquisa. 

O quinto capítulo apresenta as análises realizadas através da pesquisa de campo. 

No sexto capítulo apresentam-se as considerações finais do trabalho em conjunto 

com suas limitações, implicações e recomendações para pesquisas futuras. Após este capítulo 

são apresentadas as referências bibliográficas, anexos e os apêndices. 



2. VAREJO 

 

Em razão de o presente trabalho ter por objetivo descobrir como as principais 

organizações varejistas no Brasil se comunicam com seus consumidores através das redes de 

relacionamentos virtuais, cabe apresentar aqui os principais conceitos acerca de varejo, sua 

importância econômica para o país, assim como uma visão geral de sua evolução histórica. 

 

2.1 DEFINIÇÕES GERAIS DO VAREJO 

 

Peterson e Balasubramanian (2002, p. 10) fazem uma revisão bibliográfica do 

conceito de varejo ao longo do tempo, apresentada no Quadro 1: 

Quadro 01 – Principais conceitos de Varejo. 

 

 

Definições Acadêmicas 

Varejo Funções: "As funções de varejo mais importantes podem ser resumidas como: (a) o movimento 
físico e armazenagem de mercadorias; (b) a transferência de títulos representativos de mercadorias; 
(c) a prestação de informações relativas à natureza e uso dos bens; (d) da transformação, 
normalização e classificação final das mercadorias; (e) a prestação de disponibilidade; (f) assumir 
riscos sobre a quantidade exata e a extensão da demanda; (g) o financiamento de estoques e 
extensão do crédito aos consumidores." (Baker 1998, p. 238) 

Varejo: "Processo de venda de bens e serviços a consumidor final ou àqueles que compram em nome 
desses consumidores, especialmente quando realizadas nos pontos de venda da loja ou através de 
entrega pelos correios, dentre outros quando inicialmente especificado." (Baron; Davies; Swindley 
1991, p. 163) 

Varejo: "Um conjunto de atividades econômicas desenvolvidas para realizar a troca de bens e serviços 
para fins pessoal, familiar ou uso doméstico, seja realizada em uma loja ou por alguma forma de 
venda sem loja física." (Bennett, 1995, p. 245) 

Varejo: "As atividades envolvidas na venda de bens ou serviços ao consumidor final que os compram 
para uso pessoal ou doméstico." (Caruth; Stovall 1994) 

Varejo: "A promoção e venda de mercadorias diretamente aos clientes, acrescido de publicidade, 
promoções da loja e contatos pessoais na comunidade onde a loja do varejista está situada. Varejo é 
a venda de produtos acabados e serviços ao consumidor para fins pessoais ou familiares de 
consumo. Inclui loja de varejo, como lojas de departamentos; varejo sem loja física, como a venda 
direta e por correspondência, ou no comércio varejista de serviços, tais como limpeza a seco." 
(Cruz, 1995, p. 312) 

Varejo (Comércio Varejista): "Todas as atividades empresariais envolvidas na venda de bens e 
serviços diretamente aos consumidores finais para uso pessoal (e não comercial) de consumo ou 
outra utilização." (Koschnick 1995, p. 515) 

Varejo: "A atividade de compra para revenda para o cliente." (Rosenberg, 1993, p. 291) 
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Definições de Livros de Negócios 
 

 
Varejo: "As atividades das empresas envolvidas na venda de bens e serviços aos consumidores para 

seu uso pessoal, familiar ou doméstico." (Berman; Evans 2001, p. A28) 
Varejo: "Forma de distribuição que envolve a venda de bens ou serviços aos consumidores finais para 

suprir suas necessidades e desejos; todas as atividades que devem ocorrer antes de o varejista poder 
vender os produtos (serviços), incluindo um processo de troca entre o consumidor e o varejista." 
(Burstiner 1991, p. 741). 

Varejo: "Consiste na atividade final e os passos necessários para colocar mercadorias produzidas em 
outros lugares nas mãos do consumidor ou de prestação de serviços ao consumidor." (Dunne; 
Lusch 1999, p. 5) 

Varejo de Merchandising: "As atividades do comerciante em trazer a proporção mais vantajosa entre 
as vendas, estoques e lucros. Inclui não apenas a compra de bens, mas a solicitação ativa dos 
clientes através de promoção agressiva de vendas." (Fri 1925, p. 1) 

Varejo: "Todas as atividades relacionadas com a venda de ofertas para o consumo final." (James; 
Walker; Etzel, 1981, p. 5) 

Varejo: "O conjunto de atividades empresariais envolvidas na venda de produtos e serviços para 
consumidores finais." (Levy; Weitz, 1996, p. 419) 

Varejo: "Todas as atividades envolvidas na comercialização de bens e serviços diretamente aos 
consumidores." (Lucas; Bush; Gresham, 1994, p. 612) 

Varejo: "Consiste em todas as atividades envolvidas na venda de bens e serviços ao consumidor final." 
(Mason; Mayer; Ezell 1991, p. 5) 

Varejo: "Consiste na venda de bens e serviços aos seus consumidores finais, isto é, indivíduos que 
compram algo para uso pessoal ou doméstico. "(Morgenstein; Strongin, 1983, p. 6) 

 
 

FONTE: Peterson e Balasubramanian (2002) 
 

Peterson e Balasubramanian (2002) relatam que mesmo para pessoas que falam o 

mesmo idioma, as palavras possuem significados distintos por diversas causas: quem fala, 

para quem fala, em que contexto, em que período e qual a finalidade. A questão é que 

diferentes termos refletem diferentes perspectivas, valores, atitudes e afins. Os mesmos 

autores relatam que em cada período é devido determinado conceito e que por conta das 

diversas mudanças ocorridas no varejo no século XXI é necessário se ter um conceito único 

de varejo que reconheça as vendas sem lojas físicas e que distingue a atividade varejista dos 

canais de comercialização. 

Para Brown e Dant (2009), os pesquisadores contribuem para a literatura no varejo (e 

comercialização em geral) em diversos aspectos, como na aplicação de novas teorias para os 

problemas já existentes, preenchendo os gaps no conhecimento, identificando as condições de 

uma teoria de fronteira, conciliando resultados contraditórios e combatendo problemas 

práticos do varejo. Evidentemente, a teoria fornece um papel fundamental em fazer 

significativas contribuições ao conhecimento varejista. Melhorar o entendimento do papel da 
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teoria na pesquisa do varejo deve abrir novos caminhos para a tomada de decisão em casos 

metodológicos e avanços teóricos no varejo (BROWN; DANT, 2009). 

De acordo com um órgão governamental, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2010, online), o comércio varejista é definido como organização que 

“revende mercadorias novas e usadas, sem transformação, principalmente ao público em 

geral, para consumo ou uso pessoal ou doméstico. As unidades comerciais que revendem 

tanto para empresas como para o público em geral devem ser classificadas como varejistas”. 

Segundo Parente (2000), entre o fabricante e o consumidor há estruturas com 

diversos níveis de intermediários. A Figura 1 apresenta quatro níveis de intermediários 

possíveis. 

 Canal 1    Canal 2     Canal 3        Canal 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Esquema típico de estrutura de canal para bens de consumo. 
FONTE: Adaptado de Parente, 2000, p. 22. 
 

Pode-se observar que no “Canal 1” não há qualquer intermediário entre o fabricante e 

o consumidor final. Neste caso, o próprio fabricante faz o papel de varejista, como no caso de 

uma padaria que produz e vende diretamente aos consumidores. No “Canal 2”, já existe um 

tipo de intermediário, desempenhado pelo varejista, como exemplo de uma panificadora que 

se utiliza de varejistas para a comercialização de seus pães. No “Canal 3”, atacadista e 

varejista desempenham o papel de intermediário, comumente quando a quantidade produzida 

é elevada e necessita de um novo canal para fazer a distribuição entre os varejistas. Já no 

último canal, acrescenta-se o papel do agente ao que existia no nível anterior. 

Fabricante 

Consumidor 

Fabricante Fabricante Fabricante 

Consumidor 

Varejista 

Consumidor Consumidor 

Atacadista 

Varejista 

Agente 

Atacadista 

Varejista 
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O varejo é, portanto, o último negociante de um canal de distribuição que liga 

fabricantes a consumidores. Percebe-se a importância que o varejo tem para com os 

fabricantes, pois é no ponto de venda que todo o esforço de marketing, desde a criação do 

produto até a distribuição, é posto à prova, sendo o último momento para influenciar o 

consumidor antes da tomada da decisão de compra (PRADO, 2007).  

Churchill e Peter (2000) relacionam, no Quadro 2, os principais benefícios que o 

comércio varejista proporciona tanto para os fabricantes e distribuidores quanto para os 

consumidores finais. 

Quadro 02 – Benefícios do varejo para fornecedores e compradores finais. 

BENEFÍCIOS PARA OS FORNECEDORES BENEFÍCIOS PARA OS CONSUMIDORES FINAIS 

Modo eficiente de colocar os produtos à 
disposição dos consumidores finais. 

Colocam à disposição dos consumidores horários mais 
convenientes de compra. Os varejistas brasileiros, cada 
vez mais, investem em horários de funcionamento 24 
horas por dia, sete dias por semana. 

Capacidade de acumular informações que podem 
proporcionar aos fornecedores dados úteis de 
pesquisa de mercado. 

Ficam em locais próximos ao domicílio dos 
consumidores, facilitando o acesso aos produtos. 

Ajudam a prever vendas e assumem riscos de 
comprar produtos perecíveis ou que se tornam 
obsoletos rapidamente. 

Facilitam trocas de produtos defeituosos, oferecem 
crédito e maiores prazos de pagamento, disponibilizam a 
venda em pacotes e quantidades relativamente pequenas. 

Participam na distribuição física dos produtos. Podem tornar a experiência de compra mais agradável 
através da criação de uma atmosfera atraente, 
oferecimento de serviços agregados, fornecimento de 
informações acerca do produto, formas de utilização, 
dentre outros. 

FONTE: Adaptado de Churchill e Peter, 2000, p. 416. 

Já se foi o tempo em que o varejo era espaço para apenas olhar os produtos expostos 

e não poder tocá-los. Atualmente, a experiência da compra (como aromas, sons, texturas, 

iluminação e degustação) faz parte da estratégia utilizada pelo varejo para conquistar e 

fidelizar seus clientes (FULBERG, 2003). Para o mesmo autor, o varejo tornou-se um espaço 

importante para o consumidor experimentar, vivenciar e se relacionar com a marca. Welles 

(1986) corrobora este pensamento afirmando que a experiência vivida no ambiente varejista 

tem influência significativa na decisão de compra dos consumidores, inclusive nas compras 

por impulso (o que pode provocar dissonância cognitiva nos consumidores, ou seja, 

arrependimento da compra realizada, influenciando negativamente na imagem da marca 

perante seus consumidores). 

Por conta destes aspectos e da forte concorrência do setor, o próprio varejo tornou-se 

uma marca para ser administrada. Não há como se separar a experiência vivida no ponto de 
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venda com a marca do varejista, devendo esta experiência ser a mais agradável possível. Para 

Prado (2007), a marca do varejo deve estar por trás de cada ponto de contato com os clientes, 

pois mesmo um simples aspecto, por mais irrelevante que possa parecer, pode suscitar a 

imagem da marca na mente do consumidor. 

Neste aspecto, Kotler e Keller (2006) alertam que a comunicação de uma empresa 

pode explorar inúmeras possibilidades para proporcionar uma aproximação entre ela e seus 

consumidores, tais como: estilo e o preço do produto, a roupa e o comportamento do 

vendedor, a decoração da loja, a identidade visual da empresa, dentre outros. Para eles, “tudo 

comunica algo aos compradores. Todo contato com a marca transmite uma impressão que 

pode fortalecer ou enfraquecer a visão do cliente sobre a empresa.” (KOTLER; KELLER, 

2006, p. 533). 

A seguir são mostradas as formas de classificação do varejo no Brasil. 

 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO VAREJO 

 

No decorrer do tempo foram desenvolvidos diversos modelos para classificar o 

varejo, porém, sem consenso a respeito no meio acadêmico. No Brasil, não há um modelo 

único de classificação do comércio varejista. Guidolin, Costa e Nunes (2010) afirmam que o 

varejo faz parte das atividades de comércio, que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), pode ser subdividida em comércio de veículos, peças e motocicletas; 

comércio atacadista (atacado) e comércio varejista (varejo). 

Parente (2000) afirma que as instituições varejistas podem ser classificadas de acordo 

com vários critérios, conforme se observa na Figura 2. Segundo o mesmo autor, existem três 

grandes tipos de classificação no varejo: de acordo com a propriedade, instituições com lojas 

e instituições sem lojas. A partir destes, a classificação se subdivide em tipos ainda mais 

específicos. 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Classificação das instituições varejistas. 
FONTE: Parente, 2000, p. 25. 

 

Vale salientar, nesta classificação, que o autor classifica entre as instituições com 

lojas os prestadores de serviços, denominado pelo mesmo como “varejo de serviços”, como 

salões de beleza, as clínicas médicas e academias de ginástica. 

De acordo com classificação oficial do IBGE (2010), através da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o setor de serviços não faz parte do comércio 

varejista, estando o comércio varejista classificado na seção G (subdividido no item 47 – 

Comércio Varejista), enquanto que o setor de serviços se encontra na seção S (subdividido no 

item 96 – Outras Atividades de Serviços). Vale salientar que há classificações específicas para 

o serviço de alimentação (seção I, item 56), serviços financeiros (seção K, item 64), educação 

(seção P, item 85) e serviços de saúde (seção Q, itens 86, 87 e 88). 

Deve-se ressaltar que a pesquisa anual da revista Exame, Melhores e Maiores (2010), 

também utiliza a classificação do IBGE separando o comércio varejista dos prestadores de 

serviços. Esta pesquisa, portanto, seguirá a classificação do IBGE (2010), não classificando os 

prestadores de serviços como um tipo de comércio varejista. 

 

 

Instituições 
Varejistas 

Classificação de 
acordo com a 
propriedade 

Instituições com 
lojas 

Instituições sem 
lojas 

*Independentes 
*Redes 
*Franquias 
 

*Departamentos 
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*Sistemas 
Verticais de MKT 

*Alimentícias 

*Não Alimentícias 

*Serviços 

*Marketing Direto 
*Vendas Diretas 
 

*Máquinas de 
Vendas 
 

*Varejo Virtual 
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2.3 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO VAREJO 

 

Diversas disciplinas das ciências sociais e humanas, associadas ao rápido 

desenvolvimento de trabalhos acerca do tema “consumo” - particularmente na década de 1980 

– elevaram o interesse pela história do varejo, surgindo diversos estudos acadêmicos acerca 

do setor varejista (ALEXANDER, 2010). 

Até meados da década de 1940, o comércio mundial desenvolvido caracterizava-se 

como um conjunto de atividades concentradas sob o comando de um mercador e seus poucos 

funcionários, com este mesmo comerciante exercendo, não raro, as funções de atacadista, 

importador, distribuidor e varejista (MORGADO; GONÇALVES, 2000). Segundo os mesmos 

autores, entre 1850 e 1860, inicia-se a diferenciação interna do comércio varejista com o 

surgimento dos atacadistas, com papel e atuação diferentes dos que cabiam aos varejistas (os 

quais começam a se especializar). Entre os anos de 1870 e 1880 ocorreu o surgimento do 

distribuidor em massa do varejo, assim como o grande magazine e a venda de artigos por 

correspondência (MORGADO; GONÇALVES, 2000). 

No Brasil, o varejo surgiu apenas na segunda metade do século XIX, com as vendas 

sendo realizadas basicamente por mascates, que negociavam artigos diferenciados em 

povoados e vilarejos da época (MORGADO; GONÇALVES, 2000). Os mesmos autores 

afirmam que os primeiros estabelecimentos comerciais de maior porte instalaram-se nas 

cidades brasileiras apenas no final do século XIX, como a Casa Masson, em 1871; Casas 

Pernambucanas, em 1906, e Mappin Stores, em 1913, sendo esta última responsável por 

grandes inovações no varejo nacional, como a venda por catálogos e liquidações com grande 

publicidade em jornais já na década de 20 do século XX. 

De acordo com Martignago, Fiates e Alperstedt (2005), até a década de 1980, o 

varejo no Brasil caracterizava-se por concorrência regional, na qual lojas especializadas 

operavam em nível local e cadeias de médio porte atuavam em nível regionalizado, sendo 

poucas cadeias varejistas de nível nacional. Naquela época havia uma grande concentração 

regional com as maiores empresas localizadas nas regiões Sudeste e Sul (com exceção dos 

fornecedores de eletrônicos da Zona Franca de Manaus).  A partir da década de 90, o cenário 

varejista se modificou – devido, principalmente, à estabilidade monetária e à abertura 

econômica do mercado - com a incorporação de tecnologia (através da automação de caixas e 

gestão de suprimentos), maior oferta de produtos por conta das importações, além da entrada 
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de grandes concorrentes externos (MARTIGNAGO; FIATES; ALPERSTEDT, 2005; 

GUIDOLIN, COSTA; NUNES, 2010). 

Grewal e Levy (2009) afirmam que a partir de meados da década de 1990, o 

mercado de varejo mudou significativamente devido ao enorme aumento no uso da internet 

por quase todos os consumidores e segmentos de negócios. Os mesmos autores relatam que a 

internet tem realmente transformado o modo como os consumidores compram em uma 

infinidade de categorias (por exemplo: viagens, livros, vídeos) e a forma como a maioria dos 

varejistas negocia com seus fornecedores e clientes. Assim, cada vez mais os varejistas que 

estão obtendo sucesso nos negócios estão alavancando o poder de internet de diversas formas, 

incluindo o armazenamento de mais unidades para a venda online ou fornecendo 

personalização nas vendas online (por exemplo: a Dell). 

De acordo com Puccinelli et al (2009 apud Grewal; Levy, 2009), os consumidores 

utilizam a internet para fazer compras com maior eficiência, como fazer pesquisa online e, 

depois, fazer as respectivas compras em uma loja de material de construção. Podem, então, 

testar as mercadorias na loja (como tijolos e argamassas) e, em seguida, efetuar a compra, 

muitas vezes com desconto, em uma loja online. A complexa interação entre varejistas e seus 

clientes, bem como as diversas e variadas etapas do processo de decisão de compra do novo 

consumidor tornou o campo do varejo eletrônico bastante relevante para pesquisas no meio 

acadêmico (GREWAL; LEVY, 2009). 

Parente (2000) relata que, a partir da década de 1980, as instituições varejistas têm 

atravessado um intenso ritmo de transformações. O autor afirma que seria grande a surpresa 

caso se pudesse voltar no tempo para o início da década de 60 numa grande metrópole 

brasileira, afirmando que a maioria dos formatos atuais de loja não existia naquela época, 

como shoppings, hipermercados, lojas de conveniência, clubes de compra, lojas de 

autosserviços, lanchonetes fast food, restaurantes por quilo, redes de franquias, locadoras de 

vídeos, pet shops, nem grandes empresas globalizadas como Carrefour, C&A ou Wal-Mart. 

O mesmo autor afirma ainda que se pode esperar o fim de muitos formatos de lojas 

no Brasil, assim como milhares de empresas varejistas desaparecerão e muitas outras surgirão. 

O mesmo autor relata o seguinte acerca do contexto do varejo no Brasil no início do século 

XXI: 
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O ritmo de globalização tornou-se especialmente intenso no varejo brasileiro 
durante os últimos anos. Grandes grupos empresariais estrangeiros 
aportaram no Brasil, com atividades próprias ou em associação com grupos 
brasileiros (PARENTE, 2000, P. 15). 

Parente (2000) já relatava as diversas transformações no varejo brasileiro que se vê 

na atualidade, como a intensificação da globalização; o aumento das fusões e aquisições; mais 

poder aos varejistas; novas parcerias e melhores alianças estratégicas entre fornecedores e 

clientes; aumento da concorrência e o surgimento de produtos substitutos; novas e modernas 

tecnologias empregadas, principalmente, nas comunicações e informações; desenvolvimento 

do capital humano e profissionalização; novas formas de atuação varejistas e expansão do 

varejo virtual; aumento do varejo de serviços; concentração nos clientes e no marketing de 

relacionamento; incremento no autosserviço e; por último, migração das classes A, B e C para 

os Shoppings Center. 

As grandes redes varejistas internacionais adotaram como principal estratégia de 

entrada no mercado nacional a aquisição de redes locais de varejo. A competição mais 

agressiva forçou a modernização das empresas locais, resultando em aceleração do processo 

de concentração horizontal na busca de ganhos de escala e redução de custos logísticos 

(OLIVEIRA; MACHADO, 2003). Outro fator relatado pelos autores acerca da 

internacionalização do varejo nacional foi a consolidação, em alguns setores do varejo, do 

mercado em grandes redes varejistas, acarretando em um maior poder de barganha frente aos 

fornecedores, pressionando-os a reduzirem seus preços e, consequentemente, ampliando a 

margem de lucro do varejo moderno. 

Thomas e Gupta (2005) observam a globalização e os avanços tecnológicos como as 

macroinfluências de maior impacto em todos os níveis econômicos nas duas últimas décadas. 

Para os mesmos autores, a tecnologia foi responsável pela eliminação das barreiras físicas, 

principalmente de tempo e espaço que limitavam os negócios. Os avanços nestas áreas se 

devem, em grande parte, ao aumento da importância da internet, que se trata de um canal 

eficiente em custos e extremamente veloz de troca de informações (THOMAS; GUPTA, 

2005). 

Esta revolução tecnológica trouxe oportunidades sem precedentes às organizações, 

em função da possibilidade de aproximação cada vez maior com o consumidor (LIMA, 2009). 

Antigamente, os consumidores estavam dispostos a gastar tempo e esforço para obter 

informações sobre os produtos. Contudo, esta economia do conhecimento - altamente 
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interconectada - resultou em profundas mudanças nos mercados e nos comportamentos do 

consumo na medida em que aumentou o número de opções disponíveis dos consumidores, 

dando-lhes total acesso a produtos e serviços por todo o mundo (THOMAS; GUPTA, 2005). 

A velocidade e facilidade no processo de compra tornaram-se exigências naturais do novo 

consumidor (LEWIS, BRIDGER; 2004). 

Os mesmos autores afirmam que o rápido crescimento da internet vem modificando 

o modo pelo qual as pessoas compram e, por esta razão, o varejo tem que se adaptar a esta 

nova realidade. O acesso facilitado às informações por grande parte da população (em 

especial, à urbana nas grandes cidades), por meio da internet, torna os consumidores mais 

seletivos e exigentes. Dessa forma, necessário se faz superar as expectativas em preço, 

qualidade e serviços prestados.  

O e-commerce (comércio pela internet) aliou os conceitos de conveniência e preço, 

criando nova pressão competitiva. De outra forma, o desgaste e a vida corrida no dia a dia – 

principalmente por parte da população residente nos grandes centros urbanos - tornaram estas 

pessoas autoindulgentes na vida pessoal, valorizando a experiência em detrimento do 

consumo puro e aumentando a procura por serviços diferenciados no varejo para valorizar o 

indivíduo (LEWIS, BRIDGER, 2004). Como uma relevante parcela das pessoas dispõem cada 

vez menos de tempo para as compras, verifica-se maior demanda por lojas de conveniência, 

lojas que fiquem abertas em horário estendido - 24 horas - e lojas com maior variedade de 

produtos (LEWIS, BRIDGER, 2004; GUIDOLIN, COSTA; NUNES, 2010). 

Para Evans (1996), a internet poderia até mesmo se converter em uma forma 

completamente nova de varejo, substituindo o tradicional espaço dos pontos de venda 

fisicamente estabelecidos. Entretanto, Hazel (1996) tem outra visão acerca deste assunto, 

colocando o papel da internet como um suporte às atividades de marketing já estabelecidas 

para as empresas do setor. 

No que tange aos números atuais do varejo no país, segundo Guidolin, Costa e Nunes 

(2010), o comércio varejista responde por cerca de 10% do PIB brasileiro. De acordo com 

dados do IBGE (2008), em 2008 havia 1,4 milhões de empresas comerciais no país, 

empregando cerca de 8,2 milhões de pessoas e geraram R$ 1,45 trilhão de receita operacional 

líquida. Deste total de empresas, 80% correspondem ao comércio varejista (1,1 milhão), 

72,8% do total de funcionários empregados (5,984 milhões), mas tem apenas 39,6% da receita 
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operacional líquida total (R$ 576,8 bilhões), enquanto que o comércio atacadista detém 44,6% 

desta receita operacional (R$ 649,6 bilhões). 

No comércio varejista, 97,6% das empresas possuem até 19 funcionários; estas, por 

sua vez, empregam 62,9% do total de pessoas do varejo e obtiveram 42% da receita 

operacional líquida do setor. As empresas com mais de 500 funcionários (0,03%) empregaram 

16,5% das pessoas e tiveram receita equivalente a 30,9% do total do setor (IBGE, 2008). 

A Tabela 1 aponta as 20 maiores empresas varejistas com base em faturamento no 

período de 2009 (MELHORES E MAIORES, 2010): 

RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA VENDAS (USD 
MILHÕES) 

Carrefour Comércio e Indústria Ltda. Carrefour 13.583,8 
Companhia Brasileira de Distribuição Pão de Açúcar 9.349,2 
Wal-Mart Brasil Ltda. Wal-Mart 8.622,2  
Casa Bahia Comercial Ltda. Casas Bahia 8.042,6 
Lojas Americanas S.A. Lojas Americanas 3.266,7 
B2 W- Companhia Global do Varejo B2 W 2.804,7 
Globex Utilidades S.A. e Controladas Ponto Frio 2.431,8 
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas 2.294,4 
Magazine Luiza S.A. Magazine Luiza 2.241,8  
Sendas Distribuidora S.A. Sendas Distribuidora 2.029,2  
Atacadão Distribuição Comércio e 
Indústria Ltda. 

Atacadão 1.833,2 

Lojas Renner S.A. Renner 1.790,3 
Lojas Riachuelo S.A. Lojas Riachuelo 1.616,6 
Arcos Dourados Comércio de Alimentos 
Ltda. 

Mc Donald's 1.287,9 

G. Barbosa Comercial Ltda. G. Barbosa 1.282,9 
Marisa Lojas S/A Marisa Lojas 1.236,0 
Cia. Zaffari Comércio e Indústria Zaffari & Bourbon 1.235,4 
Prezunic Comercial Ltda. Prezunic 1.193,2 
Lojas Insinuante Ltda. Insinuante 1.094,0 
Irmãos Bretas Filhos & Cia. Ltda. Bretas 1.089,1 
Tabela 1 – 20 Maiores Empresas do Varejo em 2009 – Faturamento. 
FONTE: Melhores e Maiores (2010). 
 

Com relação à Tabela 1, deve-se salientar que a Companhia Brasileira de 

Distribuição (CBD) adquiriu, em meados de 2009, a rede de lojas Ponto Frio (EXAME, 

2009). Em julho de 2010 foi ratificada, por sua vez, a fusão entre a CBD e as Casas Bahia, 

formando o maior grupo varejista nacional (UOL, 2010). Por sua vez, a Lojas Americanas se 

uniu a Submarino, formando a B2W, sendo, atualmente, a maior companhia do comércio 

varejista online da América Latina (ESTADÃO, 2010). Contudo, segundo Estadão (2010), em 

breve deverá perder esta liderança do mercado online para a Nova Pontocom (resultado da 
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união das operações online de Pão de Açúcar, incluindo o Extra.com, Ponto Frio e Casas 

Bahia). 

Segundo relatório do IAB (2010), em 2009, o e-commerce no Brasil cresceu 85% em 

relação a 2007, chegando a 17,6 milhões de consumidores virtuais (deste total, 4,4 milhões 

compraram pela primeira vez pela internet em 2009). Pesquisa realizada pelo Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.BR, 2010) mostra 

algumas informações acerca do perfil do consumidor virtual: 52% da população já realizaram 

pesquisa de preço de produtos ou serviços pela internet; contudo, apenas 19% destes já 

realizaram compras pela internet.  

Por sua vez, os principais produtos/serviços mais comprados pela internet são: a) 

equipamentos eletrônicos (43%); b) produtos para casa/eletrodomésticos (34%) e, por último, 

c) livros/revistas/jornais (29%). No que se refere à forma de pagamento, o mais utilizado é o 

cartão de crédito, com 68% dos casos. Contudo, os três principais motivos citados na pesquisa 

para não comprarem pela internet são: a) gostar de ver o produto pessoalmente (56%); b) falta 

de interesse em comprar pela internet (39%), e c) preocupação em fornecer informações 

pessoais (26%). 

Deve-se ressaltar que, no marketing de varejo, tanto com lojas físicas e/ou virtuais 

(denominado varejo multicanal quando possui os dois tipos de lojas), há características 

próprias de suma importância: o atendimento e a exposição. Por conta da relevância destes 

dois fatores para o varejo, Mason, Mayer e Wilkinson (1993) desenvolveram a classificação 

dos 6 Ps - acrescentando, pois, 2 Ps aos tradicionais 4 Ps criados por McCarthy (1982) do 

composto de marketing tradicional: Price, Product, Place, Promotion, People (atendimento e 

serviços ao consumidor) e Presentation (apresentação, layout e exposição de produtos).  

A seguir, apresenta-se o processo de comunicação no varejo. 

 

2.4 COMUNICAÇÃO NO VAREJO 

 

O conceito de comunicação é difícil de delimitar e, por consequência, de 
definir. De um determinado ponto de vista, todos os comportamentos e 
atitudes humanas e mesmo não humanas, intencionais ou não intencionais, 
podem ser entendidos como comunicação (SOUSA, 2006, p. 21). 
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Segundo Sousa (2006, p.22) “a raiz etimológica da palavra comunicação é a palavra 

latina communicatione, que, por sua vez, deriva da palavra commune, ou seja, comum. 

Communicatione significa, em latim, participar, pôr em comum ou ação comum.” Dessa 

forma, comunicar significa relacionar seres viventes e conscientes ao tornar alguma coisa 

comum entre eles, seja essa coisa uma informação, uma experiência, uma sensação, uma 

emoção etc. (SOUSA, 2006). 

Shimp (2002) relata que o conceito de comunicação de marketing é melhor 

compreendido se forem analisados os dois elementos que a constitui separadamente: 

comunicação e marketing. Comunicação “é o processo pelo qual os pensamentos são 

transmitidos e o significado é compartilhado entre pessoas ou entre organizações e pessoas” 

(SHIMP, 2002, p. 31). Por sua vez, marketing é “o conjunto de atividades através das quais as 

empresas e outras organizações criam transferências de valor (trocas) entre elas próprias e 

seus clientes” (SHIMP, 2002, p. 31).  

Percebe-se que o conceito de marketing é muito mais amplo, contudo, envolve em 

grande parte atividades de comunicação, assim a comunicação de marketing representa “o 

conjunto de todos os elementos do mix de marketing de uma marca que facilitam trocas ao 

estabelecer significado compartilhado com os clientes daquela marca” (SHIMP, 2002, p. 31). 

Kotler e Keller (2006) corroboram esta definição, afirmando que a comunicação de 

marketing pode ser interpretada como a forma pela qual as empresas buscam informar, 

persuadir e lembrar seus consumidores sobre produtos e suas marcas. A comunicação de 

marketing representa a voz da marca e o meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói 

relacionamento com os consumidores. Com a atual revolução das mídias sociais e a 

acrescente tendência de consumidores colaborativos, “os profissionais de marketing não têm 

mais controle total sobre suas marcas, pois agora estão competindo com o poder coletivo dos 

consumidores” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 11). Os mesmos autores 

concluem que a partir de agora os gerentes de marketing precisam ouvir a voz do consumidor 

para entender sua mente e captar insights do mercado. 

Referindo-se à comunicação de marketing, Churchill Jr e Peter (2000) relatam que 

esta contribui ainda para uma maior integração entre os participantes do canal de venda do 

produto, visto que quando os fabricantes estimulam as suas vendas acabam que 

impulsionando também as dos seus distribuidores e varejistas.  
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Kotler e Keller (2006, p. 532) relatam que para a maioria das empresas “o problema 

não é comunicar, e sim, o que dizer, como dizer e com que frequência dizer. Mas as 

comunicações se tornam cada vez mais difíceis à medida que um número crescente de 

empresas tem de berrar para atrair a atenção dividida do consumidor”. 

É fato que na cultura digital o indivíduo é interconectado em diversas 
interfaces comunicacionais, que faz dele um potencial emissor e receptor de 
mensagens. São inúmeros os pontos de contatos possíveis entre a empresa 
com esse indivíduo: desde as tradicionais mídias de massa, como a televisão, 
o rádio, o jornal, entre outros, bem como painéis de caixas eletrônicos, sites, 
mensagens para celulares, painéis eletrônicos, e-mails, blogs, enfim, 
infinidades de mídias que já existem ou que podem ser criadas em função 

dos objetivos de marketing de uma empresa (CARNIELLO, ZULIETTI; 
2007, p. 8). 

Como relatado anteriormente, entender como se processam as informações recebidas 

pelos consumidores se torna de vital importância para que as organizações consigam se 

comunicar eficientemente com seu público. Mowen e Minor (2007, p. 43) definem 

processamento de informações como “a situação por meio da qual os consumidores são 

expostos às informações, prestam atenção nelas, as compreendem, as posicionam na memória 

e as armazenam para usar mais tarde.” 

Belch e Belch (2008) afirmam haver um fator ambiental relevante para o estudo da 

eficiência da mensagem promocional: a saturação (clutter). Os mesmos autores a define como 

o número de mensagens que competem pela atenção do consumidor nas diversas mídias. A 

sobrecarga de estímulos cria um efeito de autodefesa do público, que tende a ignorar grande 

parte destas tentativas e a desenvolver um mecanismo de seleção do que merecerá ou não sua 

atenção (BAGKIDIAN, 1993; FRANK, 2000). 

Deve-se atentar que a comunicação de marketing sempre deve ser honesta no que 

divulga, visto que a plena satisfação do consumidor com o produto adquirido é fator 

preponderante para que o mesmo se torne leal à marca, incentivando o uso no seu grupo de 

influência. Diversas organizações já aspiram ganhar e manter a lealdade de seus clientes, 

tornando-se “o objetivo corporativo do milênio” (HARRIS, GOODE, 2004). 

Nas décadas de 80 e 90, o marketing e as formas de comunicação de massa passaram 

por um grande processo de transformação, impulsionados por um ambiente de grandes 

inovações tecnológicas. Foi neste contexto que Shultz, Tannenbaum e Lauterborn (1994) 

difundiram o conceito de Comunicação Integrada de Marketing (CIM), colocando o 
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relacionamento com o cliente no âmago da filosofia das comunicações integradas de 

marketing. Kitchen (2005) afirma que a CIM não funciona somente como um processo de 

comunicação, mas um processo associado com gestão e marcas. Assim, envolve o 

gerenciamento da comunicação de marketing de maneira holística na busca dos objetivos 

estratégicos de uma organização. 

Fitzpatrick (2005, p. 93), por sua vez, afirma que a CIM “envolve a integração de 

diferentes funções de comunicação de uma forma que permite que uma organização transmita 

‘uma voz, uma imagem’”. A CIM faz com que as organizações sejam mais eficientes e 

eficazes na comunicação com seu mercado-alvo, contribuindo para uma maior valorização da 

organização através do incremento no valor de sua marca (MADHAVARAM, 

BADRINARAYANAN, MCDONALD, 2005). 

O processo de comunicação possui grande relevância para as organizações e não é 

diferente para o comércio varejista, principalmente por ser o último elo entre o fabricante e o 

consumidor, estando, pois, no último momento para persuadir o consumidor a escolher 

determinado produto em detrimento de outro ou, ainda, na perspectiva do sucesso do seu 

próprio negócio varejista, entre a decisão do consumidor em realizar a compra na sua loja e 

não no concorrente. Por conta disto, o próximo capítulo abordará as formas de comunicação 

no varejo. 

 

2.4.1 MIX DE COMUNICAÇÃO NO VAREJO 

 

O profissional de marketing bem sucedido no novo ambiente será aquele que 
coordenar o mix [composto] de comunicação de forma tão rigorosa que você 
pode olhar de veículo [de propaganda] para veículo, de evento de programa 
para evento de programa e verá instantaneamente que a marca está falando 
uma única linguagem (PETERSON apud SHIMP, 2002, p. 39). 

Parente (2000, p. 242) afirma que “o composto promocional é um dos elementos que 

o varejista utiliza não só para atrair os consumidores para as suas lojas, mas também para 

motivá-los às compras”. O mesmo autor afirma que o mix promocional é um processo de 

comunicação entre o varejista e consumidores, com o intuito de não somente informar – como 

dados sobre a loja e os produtos/serviços ofertados -, mas deve ser também persuasivo, 

influenciando suas percepções, atitudes e comportamentos. 
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As organizações têm por objetivo obter e fortalecer relacionamentos lucrativos com 

consumidores e stakeholders. Dessa forma, buscam identificar os métodos mais apropriados 

por meio da comunicação integrada de marketing (BELCH; BELCH, 2008), a qual tem por 

interesse provocar maior impacto no processo de comunicação de marketing direcionada aos 

consumidores, sobressaindo-se e fixando sua mensagem (IKEDA; CRESCITELLI, 2003). 

Todas as mensagens mercadológicas são coordenadas com o uso da comunicação integrada de 

marketing para assegurar que as mesmas sejam coerentes com a organização e suas marcas, 

proporcionando que haja uma resposta rápida às necessidades e aos desejos em constante 

mudança dos clientes (BELCH; BELCH, 2008). 

Dessa forma, far-se-á um levantamento das principais ferramentas de comunicação 

utilizadas pelos varejistas nas redes sociais virtuais. 

 

� Propaganda 

 

Com a função de informar, gerar desejo, tentar criar uma consciência de marca, 

melhorar as atitudes, além de facilitar as intenções de compra de determinada categoria de 

produto ou marca pelos clientes potenciais, a propaganda torna-se um meio de comunicação 

persuasiva (CHURCHILL; PETER, 2000; SHIMP, 2002). Propaganda é conceituada por 

Churchill e Peter (2000, p. 452) como “qualquer anúncio ou mensagem persuasiva veiculada 

nos meios de comunicação de massa em determinado período e espaço pagos ou doados por 

um indivíduo, companhia ou organização identificados.” Por sua vez, Shimp (2002, p. 515) 

afirma ser a propaganda: 

uma forma de comunicação de massa ou de comunicação dirigida ao 
consumidor que não é pessoal e é paga por várias empresas, organizações 
sem fins lucrativos e pessoas que estão de alguma forma identificadas com a 
mensagem da propaganda e que esperam informar ou persuadir os membros 
de um determinado público. 

Deve-se fazer a distinção do conceito de propaganda à de publicidade. Amaral 

(1998) define publicidade como as notícias significativas, colocadas em meio impresso ou 

outros (rádio, televisão etc.), em que nada seja pago pelo produtor da mensagem. Shimp 

(2002, p. 515), por sua vez, afirma que “a publicidade é a comunicação não pessoal para um 

público de massa e que não é paga por uma organização, tais como comentários editoriais 
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sobre os produtos e serviços de uma organização”. O mesmo autor relata que estes itens e 

comentários recebem espaço gratuito de divulgação ou publicação por conta que os 

representantes dos veículos avaliam a informação pertinente e atrativa para seu público. 

As principais funções de propaganda são: informar, persuadir, lembrar, agregar valor 

e auxiliar outros esforços da empresa (SHIMP, 2002). O mesmo autor relaciona seis etapas 

para um bom gerenciamento da propaganda: estabelecer objetivos, preparar orçamentos, criar 

mensagens dos anúncios, selecionar mídias e veículos para anúncios (deve-se ter em mente 

que mídias, como TV, revista ou internet são diferentes de veículos, como revista Capricho, 

Isto é ou Placar), implantação da estratégia e, por último, avaliação da eficácia. 

Parente (2000) aponta como principais mídias de propaganda utilizadas pelos 

varejistas: jornais, revistas, rádio, televisão, outros impressos e internet. O Gráfico 1 apresenta 

os percentuais referentes às principais mídias de propaganda no Brasil em 2010. 

 

GRÁFICO 1 - Participação (%) das mídias no Brasil - ABR/2010. 

 
FONTE: Inter-Meios, 2010, apud IAB/BRASIL, 2010. 

Observa-se, no Gráfico 1, elevada participação da mídia “televisão” no que diz 

respeito a propaganda no país (com 66,5% do total, se somar a participação da televisão por 

assinatura). Também possuem relevância na mídia nacional: jornal (10,2%), revista (6,41 %), 

rádio (4,35%) e internet (4,24%). 
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Para uma melhor compreensão destas informações, o Gráfico 2 apresenta a variação 

do investimento por partes das organizações em cada mídia no período de um ano (abril de 

2009 a abril de 2010). 

GRÁFICO 2 - Variação (%) das mídias no Brasil (2009-2010). 

 
FONTE: Inter-Meios, 2010, apud IAB/BRASIL, 2010. 

O Gráfico 2 mostra que a mídia com maior crescimento no último ano foi a internet 

(33,53%), seguida pela televisão aberta (33,09%) e por assinatura (30,98%). Verifica-se 

também que a mídia “Guias e Listas” obteve uma perda de participação de 5,45% do total 

investido. Segundo o IAB/Brasil (2010), o total investido em internet no Brasil, em 2009, foi 

de R$ 950 milhões, com estimativa de crescimento de 30% deste valor em 2010, alcançando o 

montante de R$ 1,235 milhões. 

No que se refere à internet, Yuan, Caulinks e Roehring (1998) afirmam que a junção 

entre o conteúdo e o anúncio é uma das características específicas da ferramenta como meio 

de comunicação promocional. Percebe-se esta realidade tanto pelo ponto de vista do site que 

disponibiliza informação promocional acerca de ofertas para acesso do consumidor, assim 

como quando considerado o posicionamento de mensagens dentro do conteúdo editorial de 

sites e portais de conteúdo informativo ou de entretenimento. Essa característica 

complementar da internet como ferramenta de comunicação online, capaz de fornecer uma 

ligação direta entre o interesse despertado no consumidor e o canal de vendas, possibilita uma 

série de ações e perspectivas para a gestão da comunicação integrada de marketing (BELCH; 

BELCH, 2008). 
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� Promoção de Vendas 
 

Shimp (2002, p. 404) afirma que “promoção de vendas é qualquer incentivo usado 

por um fabricante para induzir o comércio (atacadista ou varejista) e/ou os consumidores a 

comprarem uma marca ou para incentivar a equipe de vendas a vendê-la de forma mais 

agressiva”. Parente (2000, p. 242) a conceitua como “ferramenta de comunicação impessoal, 

direta ou indireta, envolvendo o uso de mídia ou marketing sem mídia que oferece um valor 

extra ao consumidor”. O mesmo enumera os seguintes tipos de promoção de vendas mais 

utilizados no varejo: prêmios, programas de fidelização e de comprador frequente, cupons, 

displays, demonstrações de produtos e amostras. 

Para Blessa (2009), a promoção de vendas é comumente confundida com 

merchandising, sendo que esta pode se utilizar de ferramentas como a propaganda para 

ampliação de sua estratégia de vendas. A promoção de vendas, embora também possa ser 

aplicada no interior do ponto de venda, acrescenta valor ao produto por tempo determinado. 

As respectivas ações de promoção de vendas não necessitam ter obrigatoriamente relação com 

o estilo de comunicação do produto ou da empresa, visto possuir caráter temporário e 

específico de venda. Tanto a promoção de vendas quanto o merchandising têm objetivos 

comuns: fazer com que novos consumidores possam experimentar e comprar, influenciar 

consumidores atuais, diferenciar uma marca de seus competidores, dentre outras (BLESSA, 

2009).  

Houve aumento significativo, nos últimos anos, de alocação de recursos na promoção 

de vendas. Dentre os fatores que mais contribuíram para este aumento, pode-se citar: alteração 

de poder da indústria para o varejista, elevando a paridade das marcas e na sensibilidade ao 

preço; diminuição da fidelidade por parte dos consumidores às marcas, fragmentação do 

mercado de massa cada vez maior e consequente redução da eficácia da mídia; foco em 

resultados de curto prazo; receptividade dos consumidores (CHURCHILL, PETER, 2000; 

SHIMP, 2002; BAKER, 2006; KOTLER, KELLER, 2006; BELCH, BELCH, 2008). 

Pesquisas revelaram que reduções de preço no varejo resultam em substanciais 

aumentos de vendas, contudo, quanto maior for a frequência de promoções, mais baixo será o 

pico de vendas da respectiva promoção. Isto é explicado pelo fato de as promoções alterarem 

o referencial de preços do consumidor, fazendo com que os mesmos se acostumem com o 

preço promocional (deixando inclusive de ser considerada promoção aquele preço comumente 
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reduzido). A propaganda e os displays funcionam em conjunto para influenciar as vendas das 

marcas com desconto no seu preço de venda. Deve-se ressaltar que a promoção de vendas em 

uma categoria de produto afeta as vendas de marcas em categorias complementares (como 

promoção no queijo aumenta as vendas de pão) ou concorrentes (SHIMP, 2002). 

Segundo Parente (2000), os objetivos das campanhas promocionais devem ser 

estabelecidos de maneira bem específica, com o intuito de poder avaliá-la posteriormente e 

também de ser continuamente melhorada. Os objetivos devem ser estabelecidos de forma 

quantitativa, como aumentar as vendas em 10%, ampliar o valor do tíquete médio de compra 

de 25% para 40% ou aumentar o número médio mensal de consumidores em 15%. 

 

� Marketing Direto 

 

Gummesson (2005) afirma que o marketing direto surgiu com o intuito de suprir a 

necessidade de aproximação entre a empresa e o cliente. A Associação Brasileira de 

Marketing Direto (ABMD, 2010) afirma que o marketing direto é uma: 

disciplina de marketing cuja comunicação se utiliza de uma ou mais formas 
de comunicação para obter uma resposta ou transação mensurável junto a 
públicos específicos ou gerar uma ação de relacionamento que produza 
encantamento junto ao público-alvo. A natureza desses serviços faz com 
que, na maior parte de suas atividades, haja tendência de utilização de 
segmentos de listas ou veiculação de anúncios com estímulo à resposta (call 

to action, cupons etc.) e com o máximo de retorno dos investimentos (ROI) 
para o cliente, evitando a dispersão de esforços. 

Adden e Oscar (1996) relatam que o marketing direto é a relação entre lojista e 

cliente, na qual consiste no fornecimento de informações sobre novos produtos, ofertas e 

vantagens pela empresa e, em contrapartida, no recebimento de sugestões, críticas e elogios 

por parte dos clientes. Os mesmos autores afirmam que o marketing direto, diferente das 

outras disciplinas do marketing, procura isolar o indivíduo pelas suas características 

específicas, e só então formar grupos de indivíduos semelhantes, passando a interagir com 

eles em bases extremamente diferenciadas. Uma das premissas do marketing direto é o 

conhecimento individualizado de seus consumidores, usuários e clientes potenciais de cada 

categoria de produtos, sendo que isso só é possível com o uso adequado de seu banco de 

dados. (STONE, 2004). 
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O Quadro 3 apresenta as principais vantagens do marketing direto, tanto para o 

consumidor quanto para os fornecedores. 

Quadro 03 – Principais vantagens do marketing direto. 
CONSUMIDORES FORNECEDORES 

Conveniência: o consumidor não precisa 
enfrentar o trânsito ou encontrar lugar para 
estacionar. A comparação dos preços pode ser 
feita via folheto ou pesquisa em sites das 
empresas. Disponíveis 24 horas por dia e 7 dias 
por semana. As compras são ágeis, sigilosas e 
normalmente seguras. Oferece também mais 
informações sobre os produtos e maior 
possibilidade de escolha. 

Instrumento poderoso para consolidação de 
relacionamento com os clientes: as empresas adquirem 
bases de dados, contendo informações detalhadas sobre os 
clientes. Assim, pode-se vender a pequenos grupos e até 
mesmo a clientes individuais, personalizando as ofertas 
conforme as necessidades dos diversos segmentos e 
promovendo-as com comunicação individualizada. 
Capacidade de avaliar financeiramente o suas iniciativas. 
O marketing direto pela internet proporciona vantagens de 
custo reduzido e de maior velocidade e eficácia, assim 
como maior flexibilidade (por poder modificar os 
materiais veiculados da noite para o dia). 

FONTE: Adaptado de Bloom, Kotler e Hayes (2002, p. 421). 

As principais ferramentas de marketing direto, segundo Bloom, Kotler e Hayes 

(2002), incluem as vendas pessoais (através de visitas pelos vendedores), o telemarketing, a 

mala-direta, o marketing por catálogos, o marketing televisivo com resposta direta, a 

utilização de quiosques de vendas e o marketing online (e-commerce). 

Há certa discussão acerca da ética existente no marketing direto, pelo qual muitas 

vezes se utiliza de ferramentas intrusivas sem o consentimento do consumidor. Kotler e Keller 

(2006) afirmam que as táticas agressivas realizadas por empresas que utilizam marketing 

direto - principalmente através de telemarketing e spams (e-mail não solicitado) - podem 

aborrecer ou prejudicar os consumidores, denegrindo, consequentemente, a imagem da 

organização. 

 

� Relações Públicas 

 

A comunicação não deve ser feita apenas com os consumidores, como também com 

os diversos públicos envolvidos com a organização, como fornecedores, funcionários, 

acionistas, os meios de comunicação, investidores potenciais, governo e a sociedade em geral. 

Para que estas comunicações se realizem, a organização deve possuir a área de relações 

públicas ou terceirizá-las (PRIDE, FERRELL, 2000). 
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Para Mestieri (2004, p. 15), relações públicas são “a arte de harmonizar as 

expectativas entre uma organização e seus diversos públicos. Para isto, trabalha com a técnica 

de segmentação da opinião pública. Não trabalha com mensagens massificadas”. 

As relações públicas trabalham com questões que podem ter impacto direto 
na venda de produtos ou serviços. Há problemas que exigem respostas 
imediatas com ações estratégicas. São aquelas que acontecem no ambiente 
social das organizações, como problemas éticos, de proteção à saúde, 
preservação ambiental, consumição exacerbada, responsabilidade pública 
etc. [...] Cabe [às RP] administrar conflitos e pensar como traçar estratégias 
para eficácia da comunicação entre a organização e seus públicos. 
(EHLING, WHITE, GRUNING apud KUNSCH, 1997, p. 126-127). 

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) assim a conceitua: “[...] o 

esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração para estabelecer e 

manter uma compreensão mútua entre uma organização, pública ou privada, e seu pessoal, 

assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou 

indiretamente”. 

Kunsch (2003) afirma que, na prática, as relações públicas buscam criar e assegurar 

relações confiantes ou formas de credibilidade entre as empresas e os diversos públicos com 

os quais elas se relacionam. O planejamento de relações públicas tem papel fundamental para 

que se possa ter uma atitude proativa perante os relacionamentos entre as organizações e o 

público em geral, permitindo fazer prognósticos e a previsão de possíveis comportamentos e 

reações nos públicos perante alguma decisão ou atitude da organização. A mesma autora 

relata que pelo fato de trabalharem com uma grande variedade de públicos, as organizações 

sentem a necessidade de usar uma comunicação dirigida a cada um deles. 

Kotler e Keller (2006) lembram que relações públicas e assessoria de imprensa têm 

papel fundamental no que se refere a assegurar espaço editorial não pago (publicidade), 

auxiliando nas tarefas de divulgação de produto, influência sobre os públicos-alvo específicos 

e construção de uma imagem corporativa favorável. 

Pode-se observar nos conceitos apresentados que o papel de relações públicas é criar 

e manter relacionamentos duradouros entre as organizações e stakeholders (através de 

comunicação institucional), diferenciando-se do papel mercadológico do marketing quanto ao 

desenvolvimento de estratégias produto-mercado. De acordo com Belch e Belch (2008), a 

publicidade institucional (ou corporativa) é uma extensão das atividades de relações públicas. 
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Ela difere-se da publicidade comercial pelo fato de que em vez de promover um produto 

específico, promove a imagem institucional da corporação na tentativa de gerar goodwil
1. 

O papel de relações públicas adquiriu mais importância com o advento da tecnologia, 

sobretudo da internet, na qual a comunicação alcança horizontes cada vez mais longínquos. Se 

com o boca a boca tradicional (sem uso de tecnologia) já era possível causar prejuízo à 

imagem da organização, com o advento da internet (principalmente com as redes sociais), o 

acompanhamento rotineiro – e a busca de resolução do problema - do que se fala da 

organização, de seus produtos e serviços, na internet, torna-se uma necessidade constante 

(CARNIELLO; ZULLIETI, 2010). 

Sabe-se que os consumidores insatisfeitos se engajam em comunicação boca a boca 

negativa. Pelo menos em curto prazo, essas comunicações podem influenciar os resultados de 

uma empresa de duas formas: dissuadindo clientes potenciais ou induzindo uma apreensão 

nos clientes atuais. Ambas terão implicações negativas para a lucratividade da empresa 

(OLIVER, 1997). Albuquerque, Nunes e Pereira (2009) realizaram uma pesquisa nas redes 

sociais virtuais acerca do processo de retaliação e vingança por parte dos consumidores a 

quatro operadoras de telefonia celular e encontraram os quatro principais aspectos preditores 

da atitude de retaliação dos consumidores: falhas no serviço; falhas na recuperação de 

clientes; injustiça percebida após a reclamação e, por último, custos e perdas obtidos. 

Por sua vez, a divulgação boca a boca positiva só ocorre se o consumidor confia na 

organização ou no produto/serviço que adquiriu. Quando há esta confiança, que segundo 

Costa et al (2008), decorre da satisfação, podendo gerar a lealdade do consumidor com o 

passar do tempo. Carniello e Zullietti (2010, p. 2) relatam que a tecnologia também trouxe 

fatores positivos para as organizações, pois “nunca os profissionais de marketing tiveram uma 

forma tão promissora de coleta de dados sobre comportamento dos consumidores, como 

diálogos que correm pelos labirintos da rede mundial de computadores e alimentam bancos de 

dados com informações  para  a  inteligência  de marketing”. A disseminação de comunicação 

mercadológica através das mídias digitais também é uma ferramenta positiva da mesma 

(através do boca a boca virtual, denominado de marketing viral). 

_____________________ 

1. Goodwill ou Patrimônio de Marca é o conjunto de elementos não materiais ligados ao desenvolvimento de um negócio, 
pontos que valorizam a reputação de uma empresa (MARTINS, 1973). 
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� Comunicação Boca a Boca e Marketing Viral 

 

Segundo Schiffman e Kanuk (1995, p. 395), “a divulgação de novos produtos e 

serviços por canais interpessoais é também conhecida como propaganda boca a boca”. Esta 

comunicação boca a boca pode acontecer pessoalmente, em um encontro pessoal, ou através 

de alguma tecnologia de comunicação, como uma conversa por telefone ou internet. Cafferky 

(1999) relata que mais de 80% das pessoas seguem as recomendações de um familiar, amigo 

ou um profissional ao adquirirem um produto ou serviço. 

No marketing, a comunicação boca a boca representa um dos comportamentos mais 

significativos (COSTA, 2007). O boca a boca tem sido visto como uma fonte poderosa e 

confiável de informações (HIGIE; FEICK; PRICE, 1987). Para Swan e Oliver (1989), o boca 

a boca é uma consequência das respostas emocionais do consumidor a situações de consumo. 

Dessa forma, o boca a boca surge do forte envolvimento do consumidor com o produto, que 

por sua vez cria uma tensão psicológica liberada pelo compartilhamento da experiência com 

outros (COSTA, 2007). 

Um fator relevante a ser analisado refere-se à motivação de se fazer a comunicação 

boca a boca. Anderson e Mittal (1998) sugerem que os consumidores mais satisfeitos ou 

insatisfeitos têm maior probabilidade de fazerem comunicação boca a boca, por conta que ao 

estarem muito satisfeitos, opera o efeito do encantamento ou, caso contrário, o 

arrependimento (OLIVER, 1997; STEINER NETO, SCHLEMER; PÁDUA JR, 2004). Ao 

buscar indicações, o consumidor pode receber referências positivas, negativas ou neutras. 

Diversos autores afirmam que consumidores satisfeitos tendem a comportamentos favoráveis 

de compra, como recompra, boca a boca positivo e propensão a maior tolerância em caso de 

falhas (OLIVER, 1980; RANAWEERA, PRABHU, 2003). 

Para Matos (2008, p. 2), essas questões “têm se tornado ainda mais críticas devido ao 

aumento da capacidade de comunicação e interação entre os indivíduos advindos da internet e 

dos mecanismos de feedback online”. O ponto central dessa discussão é a mudança da escala 

e da rapidez com que se disseminam mensagens positivas ou negativas, através da utilização 

de ferramentas eletrônicas, possibilitando o envio simultâneo a listas de destinatários ou então 

disponibilizando conteúdo na rede mundial de computadores para consulta posterior, criando 

o fenômeno conhecido como internet Word-of-Mouth - WOM (GOLDENBERG, LIBAI, 
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MULLER, 2001). É notório o efeito multiplicador que a comunicação boca a boca alcança 

com a utilização da rede mundial de computadores. Este efeito multiplicador é denominado 

atualmente por marketing viral (que é o boca-a-boca com a intenção planejada de viralizar em 

determinada mídia, como na internet). 

O termo “Viral Marketing” foi cunhado, em 1997, por Steve Jurvetson e Tim Draper 

(PHELPS et al 2004). Os mesmos relatam que há certa divergência entre autores acerca de 

sua definição. Há os que o definem como uma comunicação boca a boca através da troca de 

informações acerca de produtos e serviços entre os consumidores (PHELPS et al, 2004) ou 

então como disseminação deliberada de mensagens por meio do boca a boca eletrônico 

(BARRET, 2001).  

Entretanto, outros autores afirmam que o verdadeiro marketing viral difere da 

comunicação boca a boca: “o verdadeiro marketing viral difere do boca a boca pelo qual o 

valor da viralização da mensagem para o consumidor original está diretamente relacionado ao 

número de outros usuários que o mesmo atrai. Ou seja, o autor de cada ramo viral tem um 

interesse único e focado no recrutamento de pessoas para a rede” – tradução nossa 

(MODZELEWSKI, 2000 apud PHELPS et al 2004, p. 334). 

Phelps et al (2004) ressaltam que a maioria das pessoas relaciona o marketing viral 

ao conceito de boca a boca. Para o mesmo, o mais importante é entender que o marketing 

viral apresenta um modelo de conquistar novos consumidores através do incentivo à troca de 

informações honestas entre os próprios consumidores. Ao se comparar à comunicação boca a 

boca, o marketing viral tem maior poder de influenciar as pessoas por conta de sua 

velocidade, conveniência, alta capacidade de se multiplicar, possibilidade de ser salva para 

posterior visualização e abstenção da pressão social numa comunicação face a face (PHELPS 

et al., 2004). 

Segundo a Word of Mouth Marketing Association (WOMMA, 2005), há dois tipos de 

marketing viral: o boca a boca orgânico – quando as pessoas voluntariamente falam a respeito 

de um produto/serviço unicamente porque estão satisfeitos com ele; e o boca a boca 

amplificado, quando uma organização tenta encorajar e acelerar a comunicação boca a boca 

com o lançamento de uma campanha de marketing. 

Existem diversos meios para propagar uma comunicação de marketing viral, tais 

como: e-mail, vídeo, áudio, jogos, websites, redes sociais, fotografias ou documentos. Por ser 
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bastante usado e quase que diariamente, o e-mail torna-se uma ferramenta muito expressiva e 

comum do marketing viral. Os vídeos, por sua vez, ganham relevância por sua capacidade 

narrativa emocional (com o uso de som e imagem), o que também é de alta valia na internet. 

O marketing viral possui também a capacidade de ultrapassar barreiras geográficas, sendo 

importante para organizações que possuam negócios – ou queiram ingressar - em qualquer 

parte do mundo (JENSEN, 2006). 

Para uma maior compreensão da diferença da mídia tradicional para o marketing 

viral (através das redes sociais), o Quadro 4 relaciona as principais características destes dois 

tipos de canais de comunicação. 

Quadro 4: Características principais da mídia Tradicional x Social 
MÍDIAS TRADICIONAIS MÍDIAS SOCIAIS 

Controle: A marca tem o controle da informação Poder da massa: A audiência tem o controle da 

informação 

Unidirecional: apenas envia mensagens Bidirecional: há diálogos, troca de informações 

Repetitivo: repetição de uma única mensagem 

várias vezes 

Construção: As mensagens são adaptadas. Pode-

se testar versões distintas. 

Branding: Foco na marca Foco na Audiência: Busca gerar maior valor para 

a audiência 

Persuasivo: Busca “educar” o consumidor Cativar: Busca influenciar e envolver o 

consumidor com a mensagem 

Criação própria: A empresa cria seus conteúdos Colaboração Participativa: Os usuários criam os 

conteúdos iniciais, tendo como resultado uma 

cocriação de conteúdos por usuários/empresa. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de KANTER, Beth (2009). 

Como se pode perceber, o Quadro 4 apresenta diversas distinções entre as mídias 

tradicionais (TV, rádio, jornal, outdoor dentre outras) para as mídias sociais. Não há como 

entrar numa nova plataforma e querer replicar conceitos antigos. O consumidor tem cada vez 

mais voz e as empresas devem se adaptar para que usufrua dos benefícios desta nova 

realidade. 

O modelo exposto na Figura 3 apresenta os diversos estágios comuns de um episódio 

de repasse de e-mail. No primeiro estágio, o receptor depara-se com a mensagem na sua caixa 

de e-mail e começa a fazer relações acerca do seu remetente, como se o mesmo faz parte da 
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sua lista de contatos, se é comum receber e-mail do mesmo, se o mesmo possui alguma 

afinidade especial, dentre outras reflexões automáticas.  

O segundo estágio é um ponto de decisão: abro ou apago a mensagem? Esta decisão 

estará relacionada a todos os aspectos analisados no estágio anterior. O terceiro estágio ocorre 

caso a opção anterior tenha sido o de abri-lo, daí verifica-se se a mensagem é textual ou se 

necessita de alguma decodificação (se apresenta anexos com vídeo, áudio, imagem, dentre 

outros).  

Por último, no quarto estágio, há outra decisão a ser tomada: apagará a mensagem ou 

repassará a mesma para seu grupo de contatos? A partir deste ponto ou o ciclo se encerra 

(caso a decisão tenha sido a de apagar a mensagem) ou se inicia todo o processo com a pessoa 

que receberá a mensagem (PHELPS et al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Episódio típico de repasse de e-mail. 
FONTE: Phelps et al., 2004, p. 335. 

 

A credibilidade da fonte de informação representa um fator relevante para a 

eficiência da difusão por canais interpessoais. Isso ocorre porque a fonte é considerada 

imparcial e objetiva, uma vez que ela não está ligada comercialmente à empresa que promove 

o produto (BENTIVEGNA, 2002, p. 2). Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), existe 

mais confiança nos relacionamentos horizontais do que nos verticais. Os consumidores 

confiam mais uns nos outros do que nas propagandas veiculadas pelas organizações, sendo 

que “os consumidores voltam-se para o boca a boca como uma maneira nova e confiável de 

propaganda” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010, p. 34). 

Estágio 1 

Recebimento de Email 

• Identificação da mensagem; 

• Reflexões sobre a proximidade ou 

distância do remetente; 

• Resposta afetiva; 

• Repasse típico de volume. 

Estágio 3 

Lendo o e-mail repassado 

• Estrutura típica de mensagem 

• Conteúdo típico de mensagem 

Estágio 2 

Ponto de Decisão 

• Devo abrir a 

mensagem? 

Estágio 4 

Ponto de Decisão 

• Devo 

repassar a 
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Bentivegna (2002) concluiu em sua pesquisa que há cinco aspectos que devem ser 

considerados para que se obtenha sucesso na campanha de viralização da mensagem: a) 

massificação crítica da mensagem: quanto mais mensagens recebidas por pessoas do grupo 

pessoal de contatos, mais provável de se perceber relevância no mesmo e, consequentemente, 

também querer repassá-la para mais pessoas; b) baixa complexidade da mensagem: 

mensagens muito longas ou com conteúdo de difícil compreensão dificilmente se viralizam; 

c) incentivar a replicação da mensagem: pode ser através de brindes, sorteios, descontos, 

pagamento em dinheiro ou até um simples agradecimento; d) existência de diversão na 

mensagem: aspectos lúdicos e de entretenimento possuem maiores chances de serem 

repassadas para seus contatos pessoais; e, por último, e) ineditismo da ação de marketing 

viral: é como piada, só é engraçada na primeira vez. 

O mesmo autor relata que cada pessoa tem sua própria rede de contatos que são 

formados por amigos, colegas de trabalho ou familiares com quem se tem o hábito de 

conversar e trocar informações. O mesmo cita que, em uma pesquisa realizada por cientistas 

da comunicação, descobriu-se que uma pessoa possui três níveis distintos de redes de contato. 

O primeiro nível possui entre 10 ou 12 pessoas, as quais representam aquelas mais próximas 

de cada pessoa (pelas quais se teria uma grande dor em caso de morte ou algum problema 

vivido pelas mesmas). No nível intermediário, estariam em torno de outras 150 pessoas, com 

as quais se tem um bom relacionamento social (como pessoas que poderiam visitar a sua 

residência sem causar constrangimento). Finalmente, no terceiro nível, com até 1.500 pessoas 

em média, os quais são apenas conhecidos e que não é mantido contato regularmente (como 

aquele colega de faculdade ou o primo de sua antiga namorada). 

Bentivegna (2002) também relata que uma pessoa consegue adquirir novas 

informações através de pessoas que não fazem parte se seu primeiro nível de contato, por 

conta da intimidade que possuem (compartilhando tudo o que sabem fica quase impossível 

descobrir algo que já não conheçam). Esse é o conceito dos elos fracos (GRANOVETTER, 

1973). O crescimento dos elos fracos na rede mundial de computadores está no cerne do 

porquê que a informação circula atualmente muito mais rápido. A internet cria milhões de 

links por meio de elos fracos que acabam ligando diferentes redes de contatos por todo o 

mundo (BENTIVEGNA, 2002). Rosen (2000, p. 41 apud BENTIVEGNA, 2002, p. 81) 

descobriu através de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos que “compradores online 

contam suas experiências de consumo na internet para outras 12 pessoas. Em média, essa 
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pessoa acaba falando com 3,2 familiares próximos, 2 parentes distantes, 3,3 amigos, 2,5 

colegas de trabalho e outros 1,3 ‘conhecidos’”. 

Pesquisa divulgada na Mckinsey Quartely, realizada nos Estados Unidos, aponta que 

os consumidores valorizam as opiniões pessoais, especialmente de pessoas em seu grupo de 

relacionamento, sobre produtos ou serviços nos quais estão interessados. Entre 20 a 50% de 

todas as compras, o boca a boca é o principal fator de decisão (BUGHIN; DOOGAN; 

VETVIK, 2010). A Figura 4 apresenta os três principais fatores de influência em três distintos 

estágios de decisão de compra relacionados a dois tipos de mercados (maduros e em 

desenvolvimento). Vale ressaltar que a soma dos fatores é menor que 100% por ser formado 

apenas pelos três principais fatores, tendo na pesquisa outros itens menos significativos. 

Também se deve informar que a pesquisa foi acerca do processo de compra de aparelhos 

celulares. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Fatores de influência no processo de compra dos consumidores. 
FONTE: Bughin; Doogan; Vetvik, 2010. 
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Percebe-se que o boca a boca está sempre entre os três principais fatores de 

influência no processo de decisão de compra do consumidor. Em mercados em 

desenvolvimento, representa o fator mais importante nos três estágios de decisão, perfazendo 

46% no momento da compra. Por sua vez, nos mercados maduros, a busca por informações na 

internet ocupa o primeiro lugar nas etapas de avaliação das opções disponíveis no mercado e 

no momento de efetuar a compra, respectivamente com 29 e 65% do total. Dessa forma, 

grupos de discussão, sites de relacionamentos virtuais, blogs, dentre outros, são canais para 

disseminação também do marketing viral. 

A Figura 5, por sua vez, apresenta o impacto do boca a boca em relação à marca da 

organização. 

 

Figura 5 – Efeito das mensagens boca a boca para as empresas. 
FONTE: Bughin; Doogan; Vetvik, 2010. 

 
Observa-se que a Figura 5 é dividida em três partes: a) o volume de mensagens boca 

a boca, b) o impacto destas mensagens (influenciadoras ou não) e, por último, o resultado do 

boca a boca. No volume das mensagens, pode-se ter muitas ou poucas. O impacto destas 

mensagens é caracterizado em quatro tipos de questões: I. Rede de Relacionamento (Onde se 

está falando?) que pode ter forte influência quando for numa rede na qual os membros sejam 

bem próximos uns dos outros, possuindo, consequentemente, confiança mútua; ou, em outra 
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situação, não possuir influência quando for numa rede dispersa e sem confiança entre os 

membros. II. Conteúdo da Mensagem (O que se está dizendo?) que pode tratar de fatores 

relevantes para a decisão de compra do consumidor ou não. III. Remetente (Quem está 

falando?) é uma pessoa influente ou não na rede de relacionamento. IV. Força da Mensagem 

(O que é dito?) tem maior relevância quando se é falado acerca de experiências próprias do 

consumidor com o produto/ serviço; por outro lado, não possuem tanta força as mensagens do 

tipo: “ouvi dizer que”. 

A Figura 5 mostra um exemplo de um possível resultado positivo, mesmo partindo 

de poucas mensagens boca a boca, sendo que estas partiam de pessoas influentes na rede de 

relacionamento (com suas opiniões sendo respeitadas e dignas de confiança) participando com 

comentários relevantes sobre a decisão de compra dos consumidores, partindo principalmente 

de experiências positivas com o uso do produto/serviço. Analogamente, pode-se ter o caso de 

haver diversas mensagens positivas do boca a boca, mas estando muito dispersas na rede, 

encaminhadas por pessoas pouco influentes, relatando fatores de pouco impacto na decisão de 

compra do consumidor e ainda relatando histórias não confiáveis (sem experiência particular 

de uso) sobre o produto/serviço. Quanto maior forem as mensagens relacionadas aos quatro 

fatores de impacto positivo, melhor será o efeito na marca da organização (BUGHIN; 

DOOGAN; VETVIK, 2010). 

Por conta da rápida capacidade de viralização das mensagens que são expostas na 

internet, torna-se essencial o acompanhamento diário do que se fala acerca de sua 

marca/negócio na grande rede para que se tenha agilidade para reverter a opinião de 

consumidores insatisfeitos, que pode acarretar na desistência de outros na aquisição de 

produtos/serviços de sua organização (OLIVER, 1997). Algumas organizações já estão se 

utilizando das redes sociais como uma ferramenta de Serviço de Atendimento ao Consumidor 

(SAC), ampliando os serviços para além de apenas uma interação da marca com seus 

consumidores, sendo um canal para reclamações, tirar dúvidas e fazer sugestões (E-

Commerce, 2010). 

Um fato real de sucesso com o acompanhamento das redes sociais pela Telefônica 

foi a mudança de opinião da blogueira Juliana Sardinha – do Dicas Blogger - que possui 

grande reputação na internet e que, diariamente, postava no seu Twitter: ‘bom dia, eu odeio a 

telefônica’. A empresa entrou em contato, entendeu o problema e se propôs a ajudar. Ao ter 

seu caso resolvido, a blogueira passou a defender a marca na rede social (E-Commerce, 2010). 
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O coordenador de redes sociais da Telefônica, Ricardo Leite, afirma que “o SAC 

virtual substituirá o atendimento telefônico em longo prazo. A nova geração começa a ter 

mais poder de compra e tem uma cultura de web muito forte. Qualquer problema, sempre 

procura a internet para resolver, sem colocar a mão no telefone” (E-Commerce, 2010). 

Um estudo realizado pelo escritório britânico TrendWatching (2011, online), 

especialista em antecipar comportamentos de consumo, descobriu o chamado Fator-F. Tal 

estudo mostra que o antigo hábito do consumidor ser influenciado pelas pessoas que o 

rodeiam acerca do que pensam e do que compram está migrando para novas plataformas e 

ferramentas tecnológicas.  

O Termo Fator-F refere-se à letra F que representa o poder conjunto de Friends, 

Fans & Followers (Amigos, Fãs e Seguidores), elementos presentes nas maiores redes sociais 

virtuais do mundo (Facebook, Orkut e Twitter). O que se está descobrindo agora é a imensa 

capacidade de convencimento que elas têm no mundo dos negócios virtuais. Na pesquisa, 

dividiram o comportamento de consumo dos novos consumidores em 5 categorias 

fundamentais: 

a) F-Descoberta: refere-se em como as pessoas são interessadas no que seus amigos 

e contatos pensam, fazem, comem, leem, ouvem, dirigem, viajam e compram 

porque muitas vezes isso é semelhante à forma como elas querem pensar, agir e 

comprar; 

b) F-Avaliação: aponta como os consumidores estão cada vez mais sendo servidos 

de recomendações, avaliações e análises pertinentes a partir de suas redes, onde e 

quando precisam; 

c) F-Feedback: baseia-se em como os consumidores podem perguntar aos amigos e 

seguidores para validar suas decisões de compra; 

d) F-Juntos: referindo-se ao fato que fazer compras atualmente é cada vez mais 

social, mesmo quando os consumidores e os seus pares não estão fisicamente 

juntos. 

e) F-Eu: Como as redes de consumidores sociais são literalmente transformadas em 

produtos e serviços a partir de suas conversações nas respectivas redes. 

Li (2009, online), expert em estratégias digitais e autora de diversos livros da área, 

aponta 10 tendências para que as organizações obtenham sucesso nas redes sociais: 
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1.  Todo funcionário poderá ser um profissional de marketing – todos na empresa 

usarão as ferramentas de marketing social para construir uma marca e criar 

visibilidade. 

2.  Todos os internautas poderão ser um canal de marketing – os bloggers só têm de 

ter a audiência certa e captar os corações de outras pessoas. 

3.  A mídia social será como o ar – estará em todo lugar e com todo mundo, pois 

compartilhar informações será um hábito natural. 

4.  O microblogging será como o ar – integrado coerentemente à web, já está 

presente em aplicações diversas. As pequenas pílulas de informação têm se 

tornado disponíveis onde quer que sejam necessárias, daí o sucesso do Twitter. 

5.  Consumidores terão mais poder e influenciarão diretamente os resultados de 

buscas por meio do Twitter. 

6.  Concorrentes influenciarão os resultados de buscas – como no caso dos 

consumidores. 

7.  Os sistemas de buscam excluirão mensagens irrelevantes que ninguém vê – os 

especialistas em marketing de busca verão que bombardear o Facebook ou o 

Twitter com mensagens de marketing não será eficaz. 

8.  Os resultados de busca serão baseados em: informações em tempo real sobre o 

que os usuários do Twitter estão dizendo; preferência por links e URLs que são 

“twitados” por pessoas com mais seguidores ou autoridade (influencia); 

localização geográfica dos tweets dentre outros. 

9.  O Google passará a organizar as informações de comportamento dos usuários (o 

que as pessoas buscam, quem elas conhecem e o que fazem) e a dar sentido a 

elas.  

10. As pessoas continuarão a usar o Google, apesar das preocupações com 

privacidade – os benefícios para o usuário comum superarão os pontos negativos, 

seja por confiar no Google ou por estar disposto a desistir do controle em troca de 

conveniência (um frete grátis, por exemplo). 

A mesma autora ratifica que as empresas precisam ter uma estratégia bem definida 

para as mídias sociais, desenvolvendo uma estratégia de escuta, para estar aptas a identificar 

rapidamente faíscas e reagir corrigindo informações errôneas. Outro ponto destacado pela 

autora trata-se da necessidade das empresas utilizarem as redes sociais para conversarem com 

os consumidores e não apenas como mais uma mídia de comunicação: 
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Como os sistemas de busca mostrarão resultados baseados em autoridade 
[influência] e não no ranking de páginas, será preciso o dobro de esforços 
sobre a construção de relações. As empresas terão de fomentar discussões no 
Twitter, já que ele impactará as páginas de resultados. Leva tempo construir 
relações que evoluam para conversas públicas (LI, 2009, ONLINE) 

Esta perspectiva acerca da nova forma dos consumidores descobrirem, avaliarem, 

informarem-se sobre os produtos de interesse e efetivamente comprarem, fazendo sua própria 

avaliação de uso para os seus amigos - físicos ou virtuais - é de vital importância para as 

organizações varejistas. Acompanhar o que, quem e aonde se fala acerca de sua marca – 

incentivando os comentários positivos ou buscando reduzir os negativos - é imprescindível 

para que se obtenha sucesso nos negócios cada vez mais globalizado. 

No próximo capítulo são abordados os conceitos de cibercultura, redes sociais e, por 

fim, redes de relacionamento virtuais, onde se inserem os Microblogs (Twitter). 



3. CIBERCULTURA 

 

O ser humano como um ser histórico e cultural, de um modo ou de outro, 
sempre se valeu de ferramentas para interagir com o mundo que o cercava e 
transformar a natureza de acordo com suas necessidades, desde o momento 
em que começou a utilizar madeiras e pedras para obter a caça. Com o correr 
do tempo, as ferramentas utilizadas foram pouco a pouco aperfeiçoadas de 
modo a atender melhor as necessidades humanas. (OLIVEIRA, 2006, p. 
122) 

 

Trivinho (2001) afirma que a irradiação da cultura pós-moderna junto ao domínio 

dos meios comunicacionais, assim como a expansão absoluta de produção, circulação e 

consumo de objetos infotecnológicos e o crescimento da web nos últimos anos são alguns dos 

motivos que contribuíram para o surgimento de um fenômeno de “longevidade 

indeterminada”, a cibercultura. O mesmo autor relata que a cibercultura se consolidou na 

década de 1950 e, ainda, que a mesma se encontra em todos os âmbitos da vida humana no 

século XXI, visto que procedimentos e processos usuais do dia a dia dependem de alguma 

forma de tecnologia, principalmente com o uso da internet. 

A cibercultura apresenta-se como uma esfera da experiência contemporânea, pela 

qual o componente tecnológico passa a ser pensado, reflexivamente, como o fator central 

determinante das vivências sociais, das sensorialidades e das elaborações estéticas, ou seja, a 

cibercultura caracteriza-se mais do que apenas uma tecnocultura, representando um momento 

em que a tecnologia se coloca como questão essencial, vista por todos os aspectos, para toda a 

sociedade, dentro e fora da academia (FELINTO, 2006, p. 2). 

A cibercultura expressa uma mutação fundamental da própria essência da 
cultura. [...] A chave da cultura do futuro é o conceito de universal sem 
totalidade. Nessa proposição, "o universal" significa a presença virtual da 
humanidade para si mesma. O universal abriga o aqui e agora da espécie, seu 
ponto de encontro; um aqui e agora paradoxal, sem lugar nem tempo 
claramente definíveis. [...] O horizonte de um ciberespaço que temos como 
universalista é o de interconectar todos os bípedes falantes e fazê-los 
participar da inteligência coletiva da espécie no seio de um meio ubiquitário 
(LÉVY, 1999, p. 247). 

 

Lemos (2004) contribui com este pensamento ao afirmar que o desenvolvimento 

tecnológico vivido nas últimas décadas está modificando os preceitos modernos e a lógica 
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social, baseando-se em um novo paradigma com foco no uso dessas novas tecnologias. O 

desenvolvimento tecnológico, segundo o mesmo autor, sempre esteve presente no imaginário 

social. Lemos (2004, p. 52) relaciona três grandes fases para descrever a história do 

desenvolvimento tecnológico: I. Fase da indiferença; II. Fase do conforto e, por último, III. 

Fase da ubiquidade. 

A fase da indiferença caracteriza-se pela mistura de arte, religião, ciência e mito, 

com a sociedade vivendo em torno de um universo sagrado. Esta fase existiu até a Idade 

Média. Lemos (2004, p. 52) afirma que “a técnica e a ciência não tem um estatuto 

privilegiado porque estão imersas na dimensão global. Nesta fase, o olhar em relação à 

técnica está próximo da indiferença”. A fase do conforto caracteriza-se com a ciência 

substituindo a religião no monopólio da verdade, com a razão tornando-se a norma que leva 

ao progresso. Esta fase se inicia na modernidade. Outro fato marcante desta fase é que a 

ideologia fundada na era moderna atua como promessa de transformação e controle da vida 

social, sendo esta fase do conforto vista como preparação para o futuro (LEMOS, 2004). 

A terceira e última fase do desenvolvimento histórico tecnológico caracteriza-se pelo 

fim da fase do conforto e início do futuro previsto na mesma. Esta é a fase da ubiquidade ou 

também denominada “fase da comunicação e da informação digital”. Nesta fase, percebe-se o 

fim da barreira de tempo e espaço, iniciando-se então a fase da cibercultura: “Entram em jogo 

a telepresença, os mundos virtuais, o tempo instantâneo, a abolição do espaço físico, em 

suma, todos os poderes de transcendência e de controle simbólico do espaço e do tempo” 

(LEMOS, 2004, p. 53). 

A miniaturização das tecnologias de comunicação, bem como sua crescente 
mobilidade, presentes em aparatos como telefones celulares, palmtops e 
notebooks tornaram a comunicação mediada um fenômeno tão ubíquo que já 
não é mais possível escapar do mandato da comunicação. Temos de nos 
comunicar sempre, com cada vez mais frequência e eficácia. [...] A 
cibercultura representa, nesse sentido, o instante supremo de realização da 
comunicação tecnológica: sem limites, sem fronteiras, sem ruídos – uma 
comunicação total. (FELINTO, 2006, p. 2) 

 

Felinto (2006) afirma ser possível determinar uma diferença ontológica da 

cibercultura em relação a períodos precedentes, sendo caracterizado na passagem do 

paradigma analógico para o digital. Para o mesmo autor, há, nesta mudança, um fato 

essencial: na cibercultura, o valor supremo é a informação representada numericamente, ou 
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seja, a “cibercultura promoveu uma radical ‘informatização’ do mundo – uma visão na qual 

toda a natureza, incluindo a subjetividade humana, pode ser compreendida como padrões 

informacionais possíveis de digitalização em sistemas computadorizados” (FELINTO, 2006, 

p. 3). 

O mesmo autor relata que a cibercultura representa uma encarnação do antigo sonho 

de uma characteristica universalis, através de um código capaz de traduzir toda a realidade 

numa só linguagem. Assim, “o ‘digitalismo’ constitui o instrumento unificador da visão de 

mundo cibercultural. Se Lévy Strauss enxergava o binarismo como estrutura básica de 

funcionamento da mente humana, a cibercultura irá erigi-lo como novo idioma universal da 

sociedade tecnológica” (FELINTO, 2006, p. 3). 

Lemos (2004, p. 11) faz uma conceituação ampla do termo cibercultura: “uma forma 

sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e as novas 

tecnologias de base microeletrônica que surgiram com a convergência das telecomunicações 

com a informática na década de 70”. 

O ciberespaço (que também chamarei de "rede") é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais 
e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 
1999, p.17). 

 

Segundo Lemos (2006a), os movimentos vistos atualmente na cibercultura (com o 

advento da web 2.0) do tipo “faça você mesmo” como os blogs, podcasting, os softwares 

livres e as redes P2P (peer-to-peer) devem muito à cultura cyberpunk. Este movimento teve 

início na Inglaterra da década de 70, tendo como mote principal o “do it your self”, 

conquistando expressões na música, na literatura e na moda. Lemos (2006a, p. 3) cita um 

lema explícito dos cyberpunks em seus diversos manifestos na década de 70 e 80: “a 

informação deve ser livre [copyleft]; o acesso aos computadores deve ser ilimitado e total. 

Desconfie das autoridades, lute contra o poder; coloque barulho no sistema, faça você 

mesmo”. Na cibercultura, “a máxima é a ‘informação quer ser livre’, ‘distribua, reutilize, 

misture conteúdo’, ‘crie, edite e divulgue informações’” (LEMOS, 2006a, p. 2). 
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Contudo, segundo o mesmo autor, toda esta produção cultural social digital é 

percebida pelos editores da cultura de massa como excesso, denominada de cultura digital 

trash. Lemos (2006a, p. 2) afirma que “taxar esses produtos frutos da ‘liberação da emissão’ 

própria da cibercultura contemporânea de ‘lixo cultural’ mostra a desconfiança em relação a 

tudo que não é mediado pela indústria massiva da cultura: ela que é, por sua vez, vista 

também como mercantilização e padronização rasteira da cultura”. O mesmo autor relata que 

toda esta profusão de informações diversificadas, produção livre e conversação mundial, 

dentre outros benefícios advindos da cibercultura, representam não o lixo, mas luxo do 

excesso da cultura digital. 

Segundo Lemos (2006a, p. 5), há três princípios gerais que regem a cibercultura: 

emissão, conexão e reconfiguração. A Figura 6 caracteriza cada um destes princípios. 

Figura 6: Princípios fundamentais da cibercultura. 
FONTE: Adaptado de Lemos, 2006a, p. 5. 

 

Percebe-se que o primeiro princípio é caracterizado pela liberação da emissão da 

informação. Segundo Lemos (2006a), as diversas manifestações da cultura digital mostram 

que o que está em jogo com a circulação mundial de informação é a emergência de vozes e 

discursos sem a necessidade de passar por “editores”, possibilitando a expressão destas vozes 

reprimidas pelos meios de comunicação de massa. O segundo princípio, por sua vez, 

I. EMISSÃO

Máxima: Produza e Distribua informação.

Chats, Orkut, Facebook, YouTube, MSN, Twitter, 
blogs, fotologs, vlogs, podcasts, P2P, softwares 

livres etc.

III. RECONFIGURAÇÃO

Máxima: Tudo muda, mas nem tanto.

Modificação não é aniquilação, nem simples 
substituição da indústria cultural de massa, mas 

uma crise e uma reorganização.

II. CONEXÃO

Máxima: Não basta produzir, tem que estar 
conectado para circular.

Internet, Wi-Fi, RFID, bluetooth, celulares 
(ubiquidade).
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caracteriza-se pela conexão planetária das redes. É o tudo em rede, a conexão generalizada e 

em todos os lugares (ubiquidade) entre pessoas, máquinas e objetos entre si. 

Por fim, o terceiro princípio diz respeito à reconfiguração de práticas sociais, 

instituições e modalidades culturais deste século. Neste princípio o foco é produzir ruído, 

contribuir com a transformação da cultura atual por meio da produção e distribuição de 

conteúdo. Sabe-se que há e sempre existirá a coexistência de vários formatos de mídia e 

práticas comunicacionais, como jornal impresso e online, espaço urbano e redes virtuais, 

podcast e rádio, TV e Web, amigos de bar e redes sociais (LEMOS, 2006a). 

Carniello e Zulietti (2010, pp. 6-7) utilizam este princípio afirmando que, em uma 

campanha tradicional de comunicação, através de uma ação cross media, “uma mídia deve se 

encaminhar à outra, independente de uma linha evolutiva da campanha. As mídias 

compartilham funções, o que nos remete ao conceito de multimídia, que não pode ser 

entendido como a união de várias mídias e sim ‘a integração temporal e interativa destas’”. 

O que chamamos aqui de reconfiguração encontra eco na ideia de 
“remediação” (remediation) de Bolter e Grusin (2002). A ideia de 
reconfiguração vai, entretanto, além da remediação de um meio sobre o 
outro (por exemplo, o cinema nos jogos eletrônicos e vice-versa). Por 
reconfiguração compreendemos a ideia de remediação, mas também a de 
modificação das estruturas sociais, das instituições e das práticas 
comunicacionais (LEMOS, 2006b, p. 55). 

 

Outra forma de expressão que advém destes três princípios fundamentais da 

cibercultura é o conceito de copyleft. Este conceito surge em oposição ao copyright, que 

representa os princípios capitalistas de noção de obra e autor sobre bens tangíveis e 

intangíveis. Segundo Lemos (2006b), esta prática do copyright permanece inalterada até 

meados do século XX, a partir do qual artistas diversos passam a usar referências de outros 

artistas no processo de criação. Exemplos desta filosofia são vistas nas licenças GLP (General 

Public License) dos programas de código aberto ou no uso da licença Creative Commons, no 

qual é definido pelo autor da obra de antemão quais usos poderão ser feitos e solicitando que 

sejam dados os devidos créditos autorais ao citá-lo. 

Trivinho (2007) apresenta um neologismo criado com o advento da cibercultura: o 

fenômeno glocal. Trata-se do hibridismo do campo local com a dimensão global, expondo a 

desterritorialização das relações sociais processadas no ciberespaço. O fenômeno glocal é um 
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conceito que ultrapassada a mera junção de duas palavras. Tem por bases efetivamente 

desenvolvidas com o advento da cibercultura, estruturando-se em dois eixos principais: um, 

operacional-técnico, caracterizado pelo acoplamento material entre homem e máquina; e, 

outro, imaterial-subjetivo, egresso do fluxo comunicacional que se processa na experiência 

desterritorializada das relações sociais no ciberespaço, por meio de uma base material 

instalada (TRIVINHO, 2007). 

O fenômeno glocal surgiu no século XX, mas suas características fundamentais 

apareceram a partir do primeiro meio de comunicação capaz de possibilitar a troca de 

informações entre um emissor e receptor em tempo real, ou seja, com a invenção do telefone. 

No século XIX já existiam os elementos básicos que servem de suporte ao glocal da 

atualidade, como equipamentos de telecomunicações, infraestrutura de rede, acoplamento 

entre ser humano e máquina, procedimentos de emissão e recepção, tempo real, fluxo (sonoro 

e/ou imagético) de sentido e não sentido, desejo comunicacional (de abordagem da alteridade 

como espectro, como som, imagem, texto e ícone), espectralização da interação humana e 

assim por diante (TRIVINHO, 2007). 

O mesmo autor afirma que a configuração operacional-técnica do fenômeno glocal 

adquire maior complexidade com o surgimento da televisão e, posteriormente, da internet e do 

digital como suportes para a mediação das relações sociais. Primo (2007b) desenvolveu um 

mapa mental da cibercultura, conforme a Figura 7, com os principais aspectos que a compõe. 

O mapa mental da cibercultura é categorizado em cinco aspectos essenciais: a) ciberespaço; b) 

problemas; c) condições tecnossociais; d) fundamentos; e) redes sociais. 

Lévi (1999, p. 11) faz a seguinte afirmação acerca do ciberespaço quando do seu 

apogeu ao final do século XX: 

O crescimento do ciberespaço resulta de um movimento internacional de 
jovens ávidos para experimentar, coletivamente, formas de comunicação 
diferentes daquelas que as mídias clássicas nos propõem. [...] Estamos 
vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós 
explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos 
econômico, político, cultural e humano (LEVY, 1999, p. 11). 
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Figura 7: Mapa Mental da Cibercultura. 
FONTE: PRIMO, 2007b, online. 
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Segundo Lévy (2007), o termo ciberespaço é de origem americana, utilizado pela 

primeira vez pelo autor de ficção científica, Willian Guibson, em 1984. “O ciberespaço 

designa menos os novos suportes de informação do que os modos originais de criação, de 

navegação no conhecimento e de relação social por eles propiciado” (LÉVY, 2007, p. 104). O 

mesmo autor cita alguns exemplos destes: o hipertexto, a multimídia interativa, os 

videogames, a simulação, a realidade virtual, a telepresença e a realidade aumentada, dentre 

outros. Lemos (1996), por sua vez, contrapõe esta perspectiva ao afirmar que o ciberespaço é 

o local onde se está ao ingressar em um ambiente virtual, assim como o conjunto de redes de 

computadores, interligado ou não, ao redor do globo. 

O segundo aspecto descrito por Primo (2007b) são os problemas advindos da 

cibercultura. A dependência é o primeiro problema elencado pelo autor. A tecnologia está se 

tornando tão presente na vida das pessoas que nem se percebem o quanto estão dependentes e 

cada vez mais expostas (ROCHA et al, 2003). Os mesmo autores relatam que as pessoas já 

nascem atualmente com um login nos sites de redes de relacionamento virtual e de e-mail 

antes mesmo de se ter a certidão de nascimento ou CPF. Com o passar do tempo há ainda que 

se fazer cadastro em lojas virtuais, grupos de discussão, blogs, dentre outros. 

Outros aspectos relacionados aos problemas advindos da cibercultura são 

relacionados à dominação e controle, assim como à exploração e vigilância. Lemos (2007, p. 

277) afirma que “os diversos dispositivos digitais estão nos colocando em meio a formas sutis 

de controle e vigilância”. O autor cita um caso de um blogueiro iraniano residente em Toronto 

que foi barrado pelos oficiais de imigração ao tentar ingressar nos Estados Unidos. Ao ter seu 

nome “googleado”, termo usado pelo autor, foi encontrado críticas ao governo americano no 

seu blog pessoal, sendo por isso censurado e a sua entrada bloqueada no país. Outro aspecto 

relacionado à tecnologia é a ubiquidade, que faz com que as pessoas estejam “online” a toda 

hora e local, havendo desta forma uma exploração no que se refere a estar disponível à 

empresa da mesma forma a qualquer hora e lugar. 

Outro problema da cibercultura, relatado na Figura 7, refere-se às informações de 

duvidosa credibilidade. Primo (2007c) enfatiza que não é só na internet que ocorre divulgação 

de conteúdo errôneo, com a própria mídia tradicional por vezes cometendo deslizes no relato 

de fatos. Na internet, a reputação tem maior importância que a credibilidade. Esta é algo 

construído no tempo. Quanto aos blogs, muitos são aqueles que passam a ser respeitados 

quanto à qualidade de suas informações (PRIMO, 2007d). 
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Mas o que nos importa aqui é que credibilidade não é um conceito que se 
aplica apenas ao contexto jornalístico. De fato, muitos blogueiros buscam 
tornar-se referência em determinado nicho. Muitas vezes, acabam cobrindo 
lacunas deixadas pela mídia institucionalizada. Nestes casos, credibilidade é 
um valor almejado em cada texto publicado (PRIMO, 2007d, online). 

O último aspecto relatado como problema advindo da cibercultura é o isolamento e 

sobrecarga cognitiva. Wolton (2007) cunhou o termo “solidões interativas” ao criticar o 

isolamento causado pela cibercultura. O mesmo autor relata que diversas pessoas se 

relacionam muito bem ao estarem conectadas por um computador, mas são bastante 

introvertidas ao se relacionarem pessoalmente. Rheingold (1996) corrobora este pensamento 

ao afirmar que muitas das pessoas que não têm uma vida social “real” ativa acabam falando 

muito sobre suas vidas particulares nas comunidades virtuais. 

Milhares de indivíduos saem assim, celular à mão, correio eletrônico 
conectado e a secretária eletrônica ligada como última medida de segurança! 
Como se tudo fosse urgente e importante, como se fosse morrer caso não 
pudesse ser encontrado a qualquer instante (WOLTON, 2007, p. 104). 

Monat et al (2007) afirma que o excesso de informação na internet e a forma pela 

qual é exposta na mesma pode acarretar uma perda na capacidade de cognição por parte do 

internauta. Os mesmos fazem um paralelo entre a forma que um professor define como a mais 

adequada para transmitir um conteúdo a seus alunos com o que o sistema também pode fazer 

com o seu usuário. 

Isso reduz o problema gerado pela capacidade de produzir um corpo 
complexo e rico de informações, com complexas teias de nós e ligações, as 
quais provocam uma desorientação do usuário e uma sobrecarga cognitiva. 
Um conteúdo apresentado de forma inadequada faz com que a capacidade de 
localização, decisão, crítica, expectativa e compreensão do usuário sejam 
reduzidas. Com isso, o usuário perderá o interesse no material 
disponibilizado (MONAT et al, 2007, p. 2). 

O terceiro aspecto categorizado por Primo (2007b) como essencial na cibercultura 

são as condições tecnossociais. O autor caracteriza a parte tecnológica em dois aspectos: 

razão tecnológica e as fases do desenvolvimento tecnológico (indiferença, conforto e 

ubiquidade) desenvolvido por Lemos (2004) e que já fora relatado nesta pesquisa. Na esfera 

social, o autor caracteriza a sociedade pós-moderna, com suas características próprias como 

ser um sujeito fragmentado e a ética da estética (hedonismo, vontade de estar junto, dentre 

outros aspectos). 
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O quarto aspecto do mapa mental criado por Primo (2007b) trata dos fundamentos da 

cibercultura. Por sua vez, o autor categoriza este aspecto em seis pontos básicos: cibernética; 

interação mediada por computador; hipertexto; ciborgue; ciberpunk e, finalmente, ciberarte.  

Um dos principais conceitos advindos da cibernética é o conceito de “meme”. 

Segundo Recuero (2009), o estudo dos memes (advinda da palavra grega, ‘Mimeme’) é 

comumente relacionado ao estudo dos sistemas complexos, assim como já foi relacionado ao 

das redes sociais na internet. A mesma autora afirma que, dessa perspectiva, os memes são 

vistos como potencializados pela internet e parte da dinâmica social deste ambiente, como a 

propagação de informações através de jogos, vídeos, imagens, dentre outros. 

Recuero (2009) afirma que para se compreender de que forma as informações são 

difundidas por meio das redes sociais na internet, necessário se faz estudar a natureza destas 

informações. Por sua vez, estas informações têm sido analisadas por meio da analogia dos 

memes. Seu conceito foi cunhado por Richard Dawkins, em 1976, no seu livro “O Gene 

Egoísta” no qual se discute a cultura como produto da replicação de ideias, que o mesmo 

denominou de memes. Através de uma abordagem evolucionista, o autor faz um paralelo da 

evolução cultural com a evolução genética, pelo qual o meme é o gene da cultura, que se 

perpetua através de seus replicadores (RECUERO, 2009). A mesma autora aponta três 

características fundamentais dos memes para a sua sobrevivência: a longevidade, a 

fecundidade e a fidelidade das cópias. 

Outro conceito essencial para a compreensão da fundamentação da cibercultura é o 

chamado hipertexto. O termo foi cunhado ainda na década de 1960 por Theodor Nelson 

(PRIMO; RECUERO, 2003). Hipertexto pode ser visto como “uma abordagem da gestão de 

informação na qual os dados são armazenados em uma rede de nós conectados por ligações. Os nós 

podem conter textos, gráficos, áudio e vídeo, bem como programas de computador ou outras formas 

de dados” (SMITH, 1988, p. 816). Corroborando este pensamento, Vilan Filho (2004, p. 197) afirma 

que: 

Hipertexto pode ser conceituado como uma rede de nós e ligações entre 
documentos, onde documentos são os nós e as ligações são referências 
cruzadas. [...] Os nós ligados não se restringem a textos, mas podem ser 
gráficos, fotos, sons, narração ou sequências animadas (vídeo). Quando os 
documentos são de natureza (tipo) multimeios, o termo hipermídia é 
frequentemente usado. 
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A Figura 8 exemplifica este conceito, apresentando graficamente o uso do hipertexto 

nos sites da internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Rede conceitual hipertexto em ambiente multijanelas. 
FONTE: VILAN FILHO, 2004, p. 197. 
 

A Figura 8 (acima) representa uma tela de computador composta por quatro janelas. 

Cada janela, por sua vez, contém pedaços de texto (nós) representando a rede conceitual de 

nós (à esquerda). O nó “A” contém ligações – links - com os nós “B” e “D”, identificados nas 

janelas, respectivamente, pelas marcas “b” e “d”. Como exemplo prático, o usuário clicou no 

link “b”, aparecendo uma janela contendo o nó “B” na tela, sobrepondo-se parcialmente ao nó 

“A”. Por sua vez, o nó “B” contém ligações para os nós “C” e “E” através dos links “c” e “e”, 

que, ao serem acionadas, abrem duas janelas parcialmente sobrepostas às existentes na tela 

(VILAN FILHO, 2004). 

Primo e Recuero (2003) classificam o hipertexto em três tipos, de acordo com a 

integração entre os membros: potencial, cooperativo e colagem. No hipertexto potencial, os 

caminhos e movimentos do internauta já estão determinados e não podem ser modificados 

pelo mesmo. Dessa forma, apenas o internauta se modifica, permanecendo o hipertexto com 

sua redação original. Por sua vez, no hipertexto cooperativo, todos os envolvidos 

compartilham a criação do texto comum, conforme exercem e recebem impacto do grupo, do 

relacionamento que constroem e do próprio produto criativo em construção. Por último, o 

hipertexto de colagem é constituído através de uma atividade de escrita coletiva, demandando 

um trabalho maior de administração e reunião das partes criadas em separado do que um 
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processo de debate e criação cooperada - podendo uma pessoa ou uma equipe de editores 

virem a decidir o que será publicado, trabalhando também na organização e gerenciamento 

das contribuições (PRIMO, RECUERO, 2003). 

O último conceito essencial categorizado por Primo (2007b), no mapa mental da 

cibercultura, é o das redes sociais. Por ser objeto de estudo desta pesquisa, abrir-se-á um 

subcapítulo específico para o mesmo. 

 

3.1 REDES SOCIAIS 

 

Primeiramente, deve-se afirmar que redes sociais não são algo novo. Redes sociais 

são representações dos relacionamentos afetivos ou profissionais, sendo responsáveis pelo 

compartilhamento de ideias entre pessoas que possuem interesses e objetivos em comum 

(RECUERO, 2009). “As redes sociais, enquanto áreas temáticas nas ciências humanas, 

surgem na década de 1940 visando o entendimento de relações interpessoais em contextos 

comunitários circunscritos” (SHERER-WARREN, 2006, P. 215). O que se apresenta como 

novidade é a utilização da teoria para se analisar estas relações sociais por meio da internet. 

Há certa confusão entre os termos: redes sociais e mídias sociais (ou social media). 

Segundo Recuero (2010), são coisas distintas, sendo as redes sociais metáforas para os grupos 

sociais, enquanto que a "mídia social" (sem entrar no mérito do termo) é um conjunto de 

dinâmicas da rede social. 

São as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e trocas 
dentro dos grupos sociais estabelecidos nas plataformas online (como sites 
de rede social) que caracteriza aquilo que chamamos hoje de mídia social. 
São as ações que emergem dentro das redes sociais, pela interação entre as 
pessoas, com base no capital social construído e percebido que vão iniciar 
movimentos de difusão de informações, construção e compartilhamento de 
conteúdo, mobilização e ação social (RECUERO, 2010, online). 

No mapa mental da cibercultura de Primo (2007b), há os aspectos relacionados à 

web 1.0 e web 2.0 concernentes às redes sociais. Markoff (2006) escreveu um artigo para o 

The New York Times no qual relatava o início de pesquisas de inteligência artificial que 

trariam um significativo avanço tecnológico para a internet, avanço este advindo da 

possibilidade de distinção semântica de palavras na grande rede (sendo possível distinguir, 
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por exemplo, a “bala” doce para da “bala” projétil em função do contexto do texto no qual foi 

escrito), a qual denominou de web 3.0 ou web semântica.  

A seguir serão apresentados os avanços desde o surgimento da internet e os seus 

respectivos motivos para a mudança de nomenclatura da web 1.0 para a web 3.0. 

O conceito de internet teve início nos Estados Unidos, em tempos de Guerra Fria, a 

partir do desenvolvimento de redes, pelos militares americanos, para que seus computadores 

ainda se comunicassem mesmo que um deles fosse inutilizado em ataque (STERNE, 2000). 

Contudo, Vieira (2003) discorda desta tese, defendendo que o embrião da internet foi 

desenvolvido para fins acadêmicos, porém dentro da Advanced Research Projects Agency 

(ARPA), que era responsável por pesquisas para fins militares. Vieira (2003, p. 5) afirma que 

a rede funcionou pela primeira vez em janeiro de 1972, interligando quatro computadores em 

locais distintos (ambos na costa oeste dos Estados Unidos). 

Podemos ver os primeiros anos da web [web 1.0] como uma fase 
embrionária, evoluindo através de seus antepassados culturais: revistas, 
jornais, shoppings, televisões etc. Mas hoje já há algo inteiramente novo, 
uma espécie de segunda onda da revolução interativa que a computação 
desencadeou: um modelo de interatividade baseado na comunidade, na 
colaboração muitos-muitos (JOHNSON, 2001, online). 

Segundo O’Reilly (2005), inexiste uma linha divisória exata que demarque as 

fronteiras da Web 2.0. Segundo Primo (2007a, p. 21), “trata-se de um núcleo ao redor do qual 

gravitam princípios e práticas que aproximam diversos sites que os seguem.” O mesmo autor 

prossegue afirmando que um desses princípios fundamentais é utilizar a Web como uma 

plataforma, isto é, viabilizando funções online que antes só poderiam ser conduzidas por 

programas instalados em um computador. 

Sabe-se que o seu ponto de partida ocorreu com o estouro da bolha.com em 2001, 

que foi a nomenclatura dada às empresas de tecnologia que faliram devido à queda 

vertiginosa dos preços das suas ações nas bolsas de todo o mundo (O’REILLY, 2005; 

ZWICK, DHOLAKIA, 2006). Entretanto, os mesmo autores afirmam que este fato fez com 

que as empresas de tecnologia sobreviventes se reinventassem, havendo uma grande 

revolução tecnológica. 

O’Reilly (2005) desenvolveu um mapa, conforme a Figura 9, que explicita os 

principais princípios que permeiam a Web 2.0. 
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Figura 9: Mapa da Web 2.0. 
FONTE: O’Reilly, 2005, online. 

 

Observa-se, na Figura 9, três pontos fundamentais da Web 2.0 segundo O’Reilly 

(2005): posicionamento estratégico, posicionamento do usuário e competências essenciais. O 

mesmo autor caracteriza como posicionamento estratégico da Web 2.0 a sua utilização como 

plataforma. Por sua vez, quanto ao posicionamento estratégico dos usuários, os mesmos são 
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competências essenciais da Web 2.0: a) o foco são serviços (em detrimento de pacotes 

fechados de software); b) arquitetura de participação, que torna possível aos usuários não 

apenas receber informações, mas também publicá-las, entre outras funcionalidades; c) 

rentabilidade em escala; d) diversificação da fonte e transformação de dados; e) software 

utilizado em mais de um dispositivo (como mobile, ipad, dentre outros); e, por último, f) 

aproveitamento da inteligência coletiva. 

Acerca destes princípios, O’Reilly (2005, online) faz a seguinte afirmação: 

a Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um 
entendimento das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre 
outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os 
efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas 

pessoas, aproveitando a inteligência coletiva (O’REILLY, 2005, online). 

O termo Web 2.0 (trocadilho ao tipo de notação em informática que indica a versão 

de um software) foi criado em 2004 pela empresa O'Reilly Media para se referir a uma 

segunda geração de comunidades e serviços, tendo a Web como plataforma e incorporando 

wikis2, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais e Tecnologia da Informação 

(VILLALOBOS; SILVA, 2010). Um ano e meio depois já eram mais de 9,5 milhões de 

citações no Google. Para Romaní e Kuklinski (2007, p. 27), o “lançamento do Napster, em 

1999, e dos primeiros aplicativos para a publicação de blogs [...] e a criação da Wikipédia, no 

início de 2001, foram os paradigmas desta transformação e geraram as bases da escrita 

colaborativa e dos outros princípios da Web 2.0”. 

Explicando-se de forma bem objetiva, Rodrigo (2009, online) relata que: 

A Web 2.0 tem algumas palavras-chave. Uma das principais é a colaboração. 
Vivemos a Internet colaborativa que caminha para a inteligência coletiva de 
Pierre Lévy. Sejam nos wikis, nas redes P2P, sites de relacionamento ou 
bookmarks coletivos, são as pessoas que decidem o que querem e gostam. 
[...] Não é você que se adapta à Web, mas a Web que se adapta a você. Na 
mesma linha vem a simplicidade. Esqueça longas curvas de aprendizado. O 
usuário comum passou a usar a Web. 

 

 

_______________________ 

2. Wiki: é um sistema de hipertexto, cujo conteúdo pode ser não apenas lido pelo usuário, mas também 
modificado online. Um dos principais exemplos desta ferramenta é a Wikipédia (VILLALOBOS; SILVA, 2010). 
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Primo (2007a) relata que através dos blogs um pequeno grupo de pessoas 

interessadas em nichos bastante específicos podem interagir. A interconexão, por sua vez, 

entre os diversos grupos pode resultar em significativos efeitos de rede. Anderson (2006) 

afirma que essa difusão de informações gerando macroefeitos a partir da capilarização da rede 

é chamada de “o poder da cauda longa”. 

Villalobos e Silva (2010, p. 60) relatam que “na Web 2.0 os programas são abertos, 

ou livres, uma parte do programa pode ser modificada ou utilizada para se criar outro 

programa. As aplicações que permitem esta flexibilidade são conhecidas como Application 

Programming Interface (API) − Interface de Programação de Aplicativos”. Segundo os 

mesmos autores, na Web 2.0 cada usuário é um servidor de arquivos e estes são trocados 

diretamente entre eles, caracterizando uma arquitetura P2P, Peer to Peer, ou entre pares. 

Neste tipo de arquitetura os computadores conectados em rede podem atuar tanto como 

clientes, solicitando aplicações, quanto como servidores. 

Segundo Catarino e Baptista (2007), uma das principais aplicações associadas à Web 

2.0 é a folksonomia - neologismo criado a partir da combinação entre folk (pessoa) e 

(taxonomia) -, que funciona como o resultado da codificação de informações pessoais 

realizada em ambientes sociais. Dessa forma, esta ferramenta possibilita ao usuário indexar o 

conteúdo de seu interesse para posterior recuperação. Nesta aplicação, o usuário utiliza as 

Tags, etiquetas ou mesmo palavras-chave empregadas para a representação da informação. 

Segalla, Ribeiro e Barifouse (2007) utilizam um conceito mais voltado para as 

organizações, afirmando que a Web 2.0 diz respeito “ao espírito de transparência que orienta 

o convívio na rede: ele força empresas e seus dirigentes a dialogar e explicar-se diretamente 

com seus clientes. [...] Acima de tudo, porém, a web 2.0 evoca a ideia de um novo tipo de 

consumidor, capaz de, simultaneamente, criticar, adular e ajudar as empresas que souberem 

aliar-se a ele”. 

A principal característica da Web 2.0 é a possibilidade de participação social em suas 

formas de publicação de documentos. Mazzocato (2009) afirma que a história da internet 

pode ser contada identificando-se três grandes correntes de desenvolvimento e impacto, sendo 

estas: a de aplicativos, a de tecnologia e a de participação e contribuição do usuário. Como 

espaço de aplicativos, para os autores a web funciona como uma biblioteca de informações 

crescente, uma plataforma de comércio e um repositório de mídia com serviços gratuitos cada 

vez mais diversificados. 
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Por sua vez, a Web 3.0 - ou Web Semântica - é uma extensão da atual Web, na qual a 

informação apresenta um significado bem definido, permitindo melhor interação entre os 

computadores e as pessoas (HENDLER, 2008; VILLALOBOS; SILVA, 2010). Para que haja 

sucesso nesta empreitada, os dados lançados na Web devem ser acompanhados de descrições 

baseadas nos padrões W3C (World Wide Web Consortium), instituição que representa o 

Consórcio de empresas, profissionais, cientistas e instituições acadêmicas responsáveis pela 

criação de padrões tecnológicos que regulam a World Wide Web (HENDLER, 2008; 

VILLALOBOS; SILVA, 2010). 

De acordo com Villalobos e Silva (2010), o conceito da Web Semântica surgiu pela 

primeira vez em 2001, quando Tim Berners-Lee, James Hendler e Ora Lassila publicaram um 

artigo na revista Scientific American intitulado “Web Semântica: um novo formato de 

conteúdo para a Web que tem significado para computadores e vai iniciar uma revolução de 

novas possibilidades”. Contudo, como dito anteriormente, o termo Web 3.0 foi criado pelo 

jornalista John Markoff, em 2006, no jornal The New York Times. 

O principal objetivo da Web 3.0 não é, pelo menos no momento, treinar as máquinas 

para que se comportem como pessoas (Inteligência Artificial), mas sim desenvolver 

tecnologias e linguagens que tornem a informação legível para as máquinas (VILLALOBOS; 

SILVA, 2010). O mesmo autor afirma que a Web 3.0 “consiste em uma rede onde os 

documentos podem ser representados de forma estruturada, possibilitando uma indexação 

mais eficaz e apresentando resultados mais condizentes com as necessidades informacionais 

dos usuários” (VILLALOBOS; SILVA, 2010, p. 64). 

Outro importante aspecto relatado por Primo (2007b) no seu mapa mental da 

cibercultura acerca das redes sociais é o conceito de sociedade em rede. De acordo com 

Recuero (2009), os primeiros passos da teoria das redes encontram-se principalmente nos 

trabalhos acerca do teorema da “teoria dos grafos” criada pelo matemático Ëuler3. Para a 

mesma autora, “um grafo é uma representação de um conjunto de nós conectados por arestas 

que, em conjunto, formam uma rede” (RECUERO, 2009, p. 19). 

____________________ 

 

3. Ëuler trabalhou na solução de seu enigma das pontes para acesso da cidade prussiana de Königsberg por volta 
do século XVIII. O problema consistia em atravessar todas as sete pontes que conectavam a cidade sem passar 
duas vezes pela mesma ponte. Ele demonstrou que isso não poderia ser feito através de um teorema em que 
tratava as pontes como arestas e os lugares que deveriam ser conectados como nós. 
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Segundo Kempe, Kleinberg e Tardos (2005), as redes constituem uma representação 

das relações e interações entre indivíduos e grupos, que desempenham um papel relevante 

como meio de difusão de informação, de ideias, de influências, de produtos e de serviços. 

Para Rheingold (1996, p. 18), “A rede é o termo informal que designa as redes de 

computadores interligadas, empregando a tecnologia de CMC [Comunicação Mediada por 

Computadores] para associar pessoas de todo o mundo na forma de debates públicos”. 

As CMC poderão vir a veicular e a refletir os códigos culturais de um povo, o 

subconsciente social e o seu autoconceito, assim como fizeram os meios de comunicação em 

massa que os antecederam (RHEINGOLD, 1996). Dessa forma, as CMC podem mudar a vida 

da população em três níveis distintos, mas fortemente interdependentes: a) alterando as 

percepções, pensamentos e personalidades e, ainda, apelando para necessidades  intelectuais,  

materiais e emocionais;  b) no desenvolvimento  das relações interpessoais, amizades e 

comunidades, conferindo uma nova capacidade de comunicação multilateral, “de muitos para 

muitos”, sendo que o seu futuro depende intrinsecamente do sucesso ou insucesso em aplicá-

la; e, finalmente, c) o nível político, que deriva do nível social, sendo os meios de 

comunicação importantes para a política nas sociedades democráticas. 

A relevância política das CMC resulta da sua capacidade para desafiar o 
monopólio dos poderosos meios de comunicação detidos pela hierarquia 
política e talvez assim revitalizar a democracia dos cidadãos. À medida que 
o número de possuidores de canais de telecomunicações se reduz a uma elite, 
o alcance e o poder dos media que possuem aumenta, constituindo uma 
ameaça emergente para os cidadãos. Os “senhores” da media tem o poder de 
determinar qual informação que chega à maior parte da população [já nas 
CMC, não]. (RHEINGOLD, 1996, p.28). 

 

Kiesler, Siegel e McGuire (apud Reid, 1991) analisaram a CMC e concluíram quatro 

diferenças fundamentais com relação às formas convencionais de interação: 

a) Ausência de feedback regulador: os indivíduos se comportam de maneira mais 

natural, mesmo com estranhos, visto não possuir limitações contextuais como 

status social ou aparência física; 

b) Anonimato: possibilita qualquer pessoa apresentar-se como quiser e até fantasiar 

novas identidades (alterando sexo, classe social etc) e formar novas amizades 

mesmo sem conhecer os outros fisicamente; 

c) Fraqueza dramatúrgica: falta de informações não-verbais; 
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d) Poucas pistas de status social: nas salas de bate papo (chats) não se sabe quem é 

executivo ou estudante, jovem ou adulto, chefe ou empregado, a não ser que a 

pessoa informe. 

No que tange ao terceiro ponto destacado, percebe-se nos chats o uso de uma 

linguagem através de símbolos (denominado de emoticons) que denota emoções e quebram 

um pouco a frieza da comunicação escrita por ausência de comunicação não-verbal. Reid 

(1991) afirma que a criação de novos universos simbólicos nos chats constitui a criação de 

novas culturas e comunidades. Recuero (2001, p. 4) relata que: 

o conjunto de elementos de expressão complementares à linguagem textual, 
objetivando dar-lhes mais sentido, ou complementando o seu sentido é 
composto principalmente pelos emoticons e as onomatopeias que, de acordo 
com Doell (2000) têm a mesma função, que condiz com a expressão de 
emoções tradicionalmente utilizadas em linguagem oral ou mesmo não 
verbal (corporal – gestual e facial). 

 

Recuero (2001) apresenta alguns destes emoticons e onomatopeias utilizadas nos 

chats da CMC, que normalmente devem ser observadas com a cabeça virada para a esquerda: 

:D ou :-)      Sorriso 

:’(       Choro 

:-)))       Um grande sorriso 

;-) ou ;D      Feliz e piscando 

:p       Brincando / sendo irônico 

?:-(       Pessoa confusa 

:-x ou ;*      Beijo 

@>->->--      Uma rosa 

<><><> ou \o/     Palmas ou Parabéns 

hahaha      Uma gargalhada 

hehehe      Risadinha irônica 

hihihi        Um riso tímido 

Palavras Maiúsculas (SOCORRO)   Grito ou falar alto 

Com espaço entre elas (L E N T O)  Devagar 

#$@&*%      Palavrão 
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Reid (1991) conclui que para que se tenha sucesso em CMC necessário se faz usar 

símbolos - como estes relatados anteriormente – e demonstrar atitudes verbalmente. Sugere 

também que nos chats o indivíduo deve possuir rapidez de pensamento e resposta para dar 

continuidade rapidamente à conversação (quem perde tempo para pensar ou que digita 

lentamente leva desvantagem nos chats). 

Retornando aos conceitos de redes sociais, Wasserman e Faust (1994) afirmam que 

estas são formadas por um conjunto de dois elementos básicos: 1) atores - pessoas, grupos ou 

instituições; 2) os nós da rede - e suas conexões - interações ou laços sociais. As redes 

também são vistas como um conjunto de conexões denominadas nós, estes se constituindo na 

unidade básica das redes que representam, por sua vez, a junção de diversos atores, como 

fornecedores, concorrentes, consumidores, instituições de apoio, governo, imprensa, dentre 

outros (EBERS, JARILLO, 1997). De acordo com Hakansson e Snehota (1995), a estrutura 

de um nó compreende três itens: atores, recursos e atividades. 

As redes são também formadas por recursos intangíveis, com alguns autores 

definindo o embeddedness como este recurso (UZZI, 1997; GULATI, GARGIULO, 1999). 

De acordo com os mesmos autores, o embeddedness pode ser compreendido como um 

entrelaçamento social e econômico entre os atores, desenvolvendo recursos de capital social e 

ao mesmo tempo impondo limites de comportamento. Certos atributos, como confiança, 

comprometimento, lealdade, interdependência e coesão são a base para que o embeddedness 

possa existir e desenvolver-se. Não há como privilegiar um ator em detrimento dos outros, ou 

seja, ou se está comprometida na rede, ou seu elo é tão fraco que ela não vai obter as 

vantagens de estar presente nela (GRANOVETER, 1973; RIMOLI, GIGLIO, 2009).  

O capital social funciona como uma metáfora para estudar o conteúdo advindo das 

interações sociais em uma rede. Colleman (1988) relata que o capital social, sendo definido 

por sua função, seria uma estrutura social que facilitaria algumas ações por parte dos atores 

dentro dessa estrutura social. Recuero (2009) afirma que de uma forma macro, o capital social 

une os valores que podem ser adquiridos pelos indivíduos ao fazer parte de uma rede social, 

como visibilidade, reputação, autoridade dentre outros. Para Bertoline e Bravo (2004) a 

existência de laços fortes tendem a aumentar a quantidade de capital social, levando assim 

também a uma maior institucionalização deste tipo de capital. 

O Quadro 5 apresenta a relação existente entre valores percebidos pelos usuários nas 

redes sociais a partir de um tipo de capital social. 
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Quadro 5 – Valores x Capital Social 

Valor Percebido Capital Social 

Visibilidade Relacional 

Reputação Relacional Cognitivo 

Popularidade Relacional 

Autoridade Relacional Cognitivo 

Fonte: Recuero (2009, p. 114) 

 

Recuero (2009), relata que, como verificado no Quadro 5, certos valores percebidos 

pelos integrantes da rede social, como a reputação – que advém da percepção de três 

elementos: o ‘eu’, o ‘outro’ e a relação entre ambos” -, visibilidade, popularidade e autoridade 

surgem a partir de um capital social relacional ou relacional cognitivo. Dessa forma, cada 

valor relaciona-se a determinado capital social: relacional (quando se trata de uma 

consequência das conexões estabelecidas pelos atores) ou também cognitivo (quando se 

relaciona também ao tipo – qualidade - de informação publicada pelos atores sociais). 

Dessa forma, tanto a visibilidade quanto a popularidade são valores que dependem 

do número de conexões de um determinado nó na rede, por isso estão ligados ao capital social 

relacional. Por sua vez, a autoridade é o poder de influência de um nó na rede e está 

diretamente ligada à reputação, implicando, portanto, no capital social relacional e cognitivo 

(CONSONI, 2009). 

A análise estrutural das redes sociais procura focar na interação como primado 

fundamental do estabelecimento das relações sociais entre os agentes humanos, que 

originarão as redes sociais, tanto no mundo concreto quanto no mundo virtual (RECUERO , 

2009). A mesma autora complementa dizendo que, em uma rede social, as pessoas são os nós 

e as arestas são constituídas pelos laços sociais gerados através da interação social. As 

conexões em uma rede são constituídas dos laços sociais, que, por sua vez, são formados 

através da interação social entre os atores (nós). De certo modo, são as conexões o principal 

foco dos estudos das redes sociais, visto ser sua variação que modifica as estruturas desses 

grupos (RECUERO, 2009). 

Há três aspectos fundamentais nas conexões em redes: interação, relação e laços 

sociais. A interação é “a matéria-prima das relações e dos laços sociais”. A ação de um ator 

depende da reação do outro, sendo que estas ações podem ser coordenadas, como, por 
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exemplo, através da conversação, onde a ação de um ator social depende da percepção 

daquilo que o outro está dizendo (RECUERO, 2009). Por sua vez, Cooley (1975) relata que a 

“comunicação compreende o mecanismo último das integrações sociais”. Assim, estudar a 

interação social compreende estudar: a) comunicação entre os atores; b) as relações entre suas 

trocas de mensagens e o sentido das mesmas; c) como as trocas sociais dependem, 

essencialmente, das trocas comunicativas (RECUERO, 2009). 

A interação social no ciberespaço pode ocorrer de duas formas: síncrona ou 

assíncrona. A diferença decorre da diferença temporal causada pela mediação, atuando na 

expectativa de resposta de uma mensagem. A comunicação síncrona corresponde à interação 

em tempo real (com os atores tendo a expectativa de resposta imediata ou quase imediata, 

estando ambos online na mediação por computador), enquanto que a assíncrona, não, por 

exemplo, o e-mail ou discussão em fóruns (SÁ, 2002). 

Por sua vez, o conjunto das interações sociais formam relações sociais, sendo esta 

considerada a unidade básica de análise em uma rede social (RECUERO, 2009). A mesma 

autora afirma que são os padrões de integração que definem uma relação social envolvendo 

dois ou mais agentes comunicantes.  

Na comunicação mediada por computador, as relações sociais possuem diferenças 

vitais se relacionados aos demais contextos por haver a troca de diferentes tipos de 

informações em diversos sistemas, como trocas relacionadas a trabalho, à esfera pessoal ou 

outros assuntos. Quanto aos sistemas utilizados, determinado grupo pode utilizar blogs para 

interações acadêmicas, Orkut para encontrar amigos e Twitter para buscar informações em 

geral (GARTON; HAYTHORNTHWAITE; WELLMAN, 1997; RECUERO, 2009). 

Na era das mídias sociais, branding é o diálogo que você tem com seus 
atuais e potenciais clientes. Quanto maior o diálogo, mais forte a marca; 
quanto mais fraco o diálogo, mais fraca a marca. Graças à internet, esse 
diálogo pode acontecer 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso inclui tanto a 
conversação que você mantém com seus clientes quanto as trocas que eles 
mantêm entre si – tudo representa o fortalecimento da marca (WEBER, 
2007, p.19). 

Finalmente, as relações sociais atuam na construção dos laços sociais (GARTON; 

HAYTHORNTHWAITE; WELLMAN, 1997). Segundo Recuero (2009), “o laço é a efetiva 

conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações”, sendo, assim, o resultado da 

sedimentação das relações estabelecidas entre os atores. 
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Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 
proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflito de suporte 
emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para localizações 
específicas na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões destas relações – a 
estrutura da rede social – organizam os sistemas de troca, controle, 
dependência, cooperação e conflito (WELLMAN, 2001, P. 7). 

Há, contudo, pensadores que não caracterizam os laços sociais à ideia de interação 

social (este sendo, pois, constituído a partir de interações e das relações, denominando-se laço 

relacional). Goffman (1975) e Recuero (2009) relatam que o laço social pode ser constituído 

através da associação. Os autores confirmam que os indivíduos com outros indivíduos são 

conectados através de relações sociais, contudo, a conexão entre um indivíduo e uma 

instituição ou grupo torna-se um laço de outra natureza, representado unicamente por um 

sentimento de pertencimento. Concluindo, laços relacionais são aqueles constituídos através 

das relações sociais, podendo se constituir somente através da interação entre diversos atores 

de uma rede social, enquanto que laços de associação são independentes dessa ação, sendo 

necessário somente um pertencimento a um determinado local, instituição ou grupo 

(RECUERO, 2009). 

Deve-se relatar que os laços sociais podem ser fortes ou fracos. O autor do trabalho 

seminal acerca deste assunto, Granovetter (1973, p. 1361), afirma que “a força de um laço é 

uma combinação (provavelmente linear) da quantidade de tempo, intensidade emocional, 

intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos que caracterizam um laço”. 

Dessa forma, o mesmo autor relata que um laço forte caracteriza-se pela intimidade, 

proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre duas ou mais 

pessoas. Por sua vez, os laços fracos, são caracterizados por relações esparsas, não traduzindo 

intimidade ou proximidade. Há, contudo, segundo Granovetter (1973), que se dar valor aos 

laços fracos. Estes são os estruturadores das redes sociais, visto que são eles que conectam os 

clusters nas mesmas (conectam os grupos constituídos por diversos laços fortes entre si). 

De acordo com Recuero (2009), redes são metáforas estruturais, constituindo, 

portanto, formas de analisar agrupamentos sociais também a parti de sua estrutura. Assim, as 

redes sociais possuem topologias (estruturas) que são relacionadas às estruturas das redes 

sociais, ou seja, à estrutura construída por meio dos laços sociais estabelecidos pelos atores. 

As topologias são essenciais para compreensão das redes sociais (FRANCO, 2008 apud 

RECUERO, 2009). Segundo o mesmo autor, a metáfora da rede é essencial por possibilitar a 

percepção de topologias razoavelmente eficientes para a ação dos grupos sociais.  
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Baran (1964 apud RECUERO, 2009) apresenta, conforme a Figura 10, as três 

topologias básicas possíveis das redes sociais enquanto metáforas estruturais: distribuída, 

centralizada e descentralizada. 

 

Figura 10: Diagramas das Redes de Paul Baran. 
FONTE: Baran (1964, p. 2 apud RECUERO, 2009, p. 56). 
  

A rede centralizada é aquela na qual um nó centraliza a maior parte das conexões, 

possuindo um formato de “estrela”. A rede descentralizada, por sua vez, é formada por vários 

centros, ou seja, a rede não é mantida conectada por um único nó e sim por um grupo pequeno 

destes. Por último, a rede distribuída é aquela na qual os nós possuem aproximadamente a 

mesma quantidade de conexões e não há valoração hierárquica destes nós. Em tese, na 

internet podem ocorrer os três tipos de estrutura de rede, trazendo implicações diretas na 

forma em que as informações circulam nestes espaços (RECUERO, 2009). 

Retornando ao conceito de redes sociais, Castells (2000, p. 1) as compreende como 

“uma forma específica de estrutura social da era da informação, relativa aos arranjos das 

pessoas nas relações de produção, consumo, experiência e poder”. O fluxo de informação é o 

fato central na organização da estrutura social e possibilita formas antes inexistentes de 

ligações entre as pessoas (RIMOLI E GIGLIO, 2009).  

Há a ideia de que as redes representam traduções da organização de nossas 

sociedades perante a cultura global. Castells (2000) ratifica esta afirmação relatando que as 

redes são mutantes, abertas, capazes de aumentar infinitamente seu corpus desde que os “nós” 

possam manter-se em comunicação. As redes são sistemas baseados em inputs de informação, 

Centralizada Descentraliza Distribuída 
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capazes de adaptar-se a novas realidades, sempre buscando a sua sobrevivência e o seu 

equilíbrio. Também são reestruturações das relações de poder – por serem baseadas em 

sistemas descentralizados - em nós com pesos semelhantes, que podem ser reconfigurados de 

acordo com sua utilização (CASTELLS, 2000). 

Para Bacci e Louvert (2009, p. 32 apud Rodrigues, 2009), “com as redes sociais, o 

conhecimento e a informação, as marcas passam a serem criadas coletivamente e de forma 

colaborativa, democrática, interativa, customizável e sem limite de espaço e tempo.” Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010) relatam que uma das pedras fundamentais das práticas futuras do 

marketing será a cocriação. Este termo foi criado por C.K. Prahalad em seu livro “A nova era 

da inovação” e descreve as novas maneiras de desenvolver um novo produto e experiência 

através da colaboração por empresas, consumidores, fornecedores e parceiros de canal 

interligados em uma rede de inovação.  

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), há três processos centrais para que a 

cocriação ocorra: a) criação de uma “plataforma”, um produto genérico, para ser customizado 

mais adiante; b) permitir que os consumidores individuais dentro de uma rede customizem a 

plataforma de acordo com suas identidades singulares; e , por fim, c) solicitar o feedback do 

consumidor e enriquecer a plataforma , incorporando todos os esforços de customização feitos 

pela rede de consumidores. Os mesmos autores afirmam que “os consumidores já não são 

mais indivíduos isolados; agora, estão conectados uns aos outros. Suas decisões não são mais 

inconscientes; ao contrário, são bem fundamentadas em informações. Não são mais passivos; 

são ativos, oferecendo feedback útil às empresas” (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 

2010, p. 12). Segundo depoimento do presidente da CNN, Jon Klein, ao jornal britânico 

Guardian, Kaplan (2010), as redes sociais são maiores concorrentes à CNN do que a FOX 

News. 

Mídias sociais são parte do caminho crítico de tomada de decisão dos 
consumidores, que ao buscar informação sobre produtos vão acabar 
passando por blogs e redes sociais, fora do “controle” do dono da marca, dos 
produtos e seus revendedores; isso quer dizer que a estratégia das empresas 
têm que considerar o consumidor [em potencial] como um partícipe de 
primeira grandeza destas redes e que, não levando em conta tal estado de 
coisas, a estratégia da empresa e de seus produtos será externa a ela, definida 
de forma emergente pela rede, sem sua participação (TAN, 2010, online). 

Coutinho (2007) relata que as empresas descobriram a eficácia das redes sociais 

virtuais e utilizam-se dela para estreitar o relacionamento com o consumidor final. Contudo, o 
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mesmo autor afirma que ainda há diversos erros cometidos por agências de comunicação e 

organizações ao se relacionarem aos formadores de opinião (como blogueiros com grande 

reputação na rede) na web. O foco real das organizações deve ser o consumidor final, sendo 

que o blogueiro deve ser apenas o intermediário e a mensagem não pode parar nele 

(COUTINHO, 2007). 

No que se refere às pesquisas acerca das redes sociais, Recuero (2009, pp. 21-22) faz 

a seguinte afirmação: 

A abordagem de rede fornece ferramentas únicas para o estudo dos aspectos 
sociais do ciberespaço: permite estudar, por exemplo, a criação das 
estruturas sociais, suas dinâmicas, tais como a criação de capital social e sua 
manutenção, a emergência da cooperação e da competição, as funções das 
estruturas e as diferenças entre os variados grupos e seu impacto nos 
indivíduos. A força da abordagem de redes sociais está em sua necessidade 
de construção empírica, tanto qualitativa quanto quantitativa, que busca, a 
partir da observação sistemática dos fenômenos, verificar padrões e teorizar 
os mesmos. Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de conexões 
expressos no ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para 
compreender elementos dinâmicos e de composição dos grupos sociais. 

Recuero (2009) relata que os elementos mais importantes para o estudo da 

apropriação dos sites de redes sociais é a verificação dos valores construídos nos mesmos. A 

verificação de tais valores pode contribuir para a percepção do capital social construído nestes 

ambientes, além de sua influência na construção e na estrutura das redes sociais. A mesma 

autora relaciona quatro tipos de valores comumente relacionados às redes sociais: 

visibilidade, reputação, popularidade e autoridade. 

Outros dois importantes aspectos da cibercultura presentes no mapa mental de Primo 

(2007b), acerca das redes sociais, são: a criação da inteligência coletiva e as comunidades 

virtuais. O uso de termos como “inteligência emergente”, por Steven Johnson, em 2001; 

“coletivos inteligentes”, por Howard Rheingold, em 2002; “cérebro global”, por Heylighen, 

em 1999; “sociedade da mente”. por Marvin Minsk. em 1997; “inteligência conectiva”, por 

Derrick de Kerckhove, em 1997; “redes inteligentes”, por Albert Barabasi, em 2002, e, 

finalmente, a expressão “inteligência coletiva”, cunhada por Pierre Lévy, em 2002, são cada 

vez mais recorrentes entre teóricos (COSTA, 2005). O mesmo autor enfatiza que todos estes 

termos apontam para a mesma situação: “estamos em rede, interconectados com um número 

cada vez maior de pontos e com uma frequência que só faz crescer” (COSTA, 2005, p. 2). 
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A inteligência coletiva pode ser mobilizada para a constituição de uma “sabedoria 

das multidões”, que parte da ideia de que ao se unir informações fornecidas por um grande 

número de pessoas, pode-se chegar a decisões melhores que aquelas que seriam tomadas por 

apenas um membro do grupo (SUROWIECKI, 2006). O mesmo autor relata quatro elementos 

necessários para que haja uma multidão inteligente: diversidade de opiniões, independência, 

descentralização e agregação das informações. 

Lévy (1999) inclui a inteligência coletiva – junto à interconexão e a criação de 

comunidades virtuais – como um dos três princípios que orientaram o crescimento inicial do 

ciberespaço. 

A inteligência coletiva seria o modo de realização da humanidade que a rede 
digital universal felizmente favorece, sem que saibamos a priori em direção 
a quais resultados tendem as organizações que colocam em sinergia seus 
recursos intelectuais (LÉVY, 1999, p.132). 

O mesmo autor relata que um mundo virtual é um espaço de possibilidades, 

calculáveis a partir de um modelo digital. “Ao interagir com o mundo virtual, os usuários o 

exploram e o atualizam simultaneamente. Quando as interações podem enriquecer ou 

modificar o modelo, o mundo virtual torna-se um vetor de inteligência e criação coletivas” 

(LÉVY, 1999, p. 75). 

O uso colaborativo da “sabedoria das multidões” na prática de negócios e do 

jornalismo é denominado de crowdsourcing (HOWE, 2009). “Crowdsourcing caracteriza-se 

por ter o público como fonte de notícias ou conteúdos produzidos por usuários” (BRIGGS, 

2007, P. 48). O mesmo autor conclui que um grande grupo de indivíduos comprometidos 

entre si pode superar a atuação de um grupo reduzido de profissionais experientes, como 

redatores de jornais, por exemplo. 

Costa (2005) relata que a ideia da interconexão de computadores já era vista no 

início da década de 90 como o início de uma nova prática de atividade coletiva, relacionada 

com a difusão e troca de informações, conhecimentos e interesses, dentre outros aspectos. 

Rheingold (1996, p. 142) vai além desta ideia ao afirmar que “as mentes coletivas populares e 

seu impacto no mundo material podem tornar-se uma das questões tecnológicas mais 

surpreendentes da próxima década”. 
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Por sua vez, Villalobos e Silva (2010, p. 62) afirmam que “através das tecnologias 

baseadas na interatividade e na participação, a exploração da inteligência coletiva transforma 

a busca em localização, o acesso em compartilhamento e a exposição em debate”. 

Segundo Rheingold (1996), Murray Turoff - idealizador do sistema de intercâmbio 

de informações eletrônicas (EIES), visto como o embrião das comunidades online atuais - já 

em 1976 fazia o prenúncio de que a conferência por computador forneceria aos grupos 

humanos uma maneira de exercitarem a capacidade de inteligência coletiva, devido ao fato de 

que um grupo bem sucedido possuirá um grau de inteligência superior a qualquer um de seus 

membros.  

No que se refere às comunidades virtuais, Ávila (1975 apud PRIMO 1997) apresenta 

algumas características de uma comunidade: 

a) Alguma contiguidade espacial, que permita contatos diretos entre seus membros; 

b) A consciência de interesses comuns, permitindo aos seus membros atingirem 

objetivos que não o conseguiriam sozinhos; 

c) A participação em uma obra comum, que é a realização desses objetivos e a força 

de coesão interna da comunidade. 

Para Primo (1997), as pessoas que se relacionam nas comunidades virtuais 

apresentam todas estas características apresentadas, sendo que o local de relacionamento é o 

ciberespaço. 

As comunidades virtuais – uma experiência social não planejada - são os 
agregados sociais surgidos na Rede, quando os intervenientes de um debate 
o levam por diante em número e sentimento suficientes para formarem teias 
de relações pessoais no ciberespaço - espaço conceptual onde se manifestam 
palavras, relações humanas, dados, riqueza e poder dos utilizadores da 
tecnologia de CMC (RHEINGOLD, 1996, p.18). 

Wellman (2005, p.53) conceitua comunidade como “redes de laços interpessoais que 

provêm sociabilidade, suporte, informação, senso de pertença e identidade social”. O mesmo 

autor também relata que as comunidades estão sendo definidas em termos sociais e não 

espaciais. 

Primo (1997, p. 4) faz a seguinte reflexão acerca das comunidades online (virtuais) 

versus as offlines (reais geograficamente): 
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As comunidades virtuais seriam baseadas em proximidade intelectual e 
emocional em vez de mera proximidade física. Os participantes de chats 
reconhecem-se parte de um grupo e responsáveis pela manutenção de suas 
relações. Dessa forma, pode-se inferir que essa percepção é, muitas vezes, 
maior nesses grupos que em situações de comunidades baseadas 
geograficamente, como um bairro ou condomínio. Baseadas na proximidade 
física, muitas dessas comunidades frequentemente carecem de qualquer 
aproximação emocional. 

Como relatado anteriormente, um dos problemas da internet é o excesso de 

informações, o que gera muitas vezes sobrecarga cognitiva. As comunidades virtuais surgem 

como uma forma de filtrar as diversas informações para o usuário. Rheingold (1996, p. 82) 

afirma que “quando surge a necessidade de informação específica, de uma opinião 

especializada ou da localização de um recurso, as comunidades virtuais funcionam como uma 

autêntica enciclopédia viva. Elas podem auxiliar os respectivos membros a lidarem com a 

sobrecarga de informação.” 

Rheingold (1996) relata que Ray Oldenburg, em ‘The Great Good Place’, afirma que 

existem três lugares essenciais na vida de um ser humano: onde se vive, onde se trabalha e 

onde se reúne para conviver. Dessa forma, à medida que o modo de vida urbana (baseado no 

automóvel, no hipermercado e no fast food) foi eliminando, muitos dos “terceiros lugares” das 

cidades tradicionais do mundo, o tecido social das comunidades aí existentes começou a 

desagregar-se. Sendo então nesse tipo de situação que as comunidades virtuais podem 

enquadrar-se nos ‘terceiros lugares’. 

O mesmo autor relata a possibilidade de inclusão que as comunidades virtuais 

possuem, sendo estas uma grande descoberta para aqueles que, por terem defeitos físicos, têm 

dificuldade de fazer amizade. Nas comunidades virtuais não se veem como são as pessoas que 

estão do outro lado do computador. Nas redes, quem têm defeitos físicos são exatamente 

iguais aquelas que são fisicamente perfeitas. São seres racionais, transmissores de ideias e 

sentimentos, como todos os outros. As CMC são um meio de estabelecer contato e manter a 

distância. Nesses casos é possível primeiro conhecer a pessoa virtualmente e, depois, decidir 

se quer conhecê-la pessoalmente (RHEINGOLD, 1996). 

O último aspecto apresentado por Primo (2007b) no seu mapa mental da cibercultura 

e que ainda não fora abordado nesta pesquisa são as redes de relacionamento virtuais. As 

mesmas serão abordadas no próximo subcapítulo. 
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3.1.1 REDES DE RELACIONAMENTO VIRTUAIS 

 

Após ser realizado um aparato geral acerca dos conceitos da cibercultura, utilizando-

se por base o mapa mental criado por Primo (2007b), caracterizando-se de um modo especial 

os diversos aspectos relacionados às redes sociais, faz-se, então, uma abordagem mais 

específica das principais redes de relacionamentos virtuais utilizadas no país. 

Um site de rede social, de acordo com Recuero (2009), foca a publicização da rede 

social dos atores. Segundo a mesma autora, há diferença entre os sites de redes sociais, sendo 

caracterizada como o modo como permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a 

manutenção dos laços sociais estabelecidos no mundo offline. Dessa forma, são considerados 

sites de redes sociais “[...] os weblogs, [...] as ferramentas de micromensagens atuais (como o 

Twitter e o Plurk), além dos sistemas como Orkut e Facebook, mais comumente destacados 

na categoria” (RECUERO, 2009, p. 103). A mesma autora relata, contudo, que os sites por si 

só não são redes sociais, apenas suporte para as interações que constituem as redes sociais e 

que, ainda, os mesmos sites são apenas um método de manutenção dos laços sociais, não 

sendo os únicos, nem algo exclusivo da web. 

Recuero (2009) divide os sites de redes sociais em dois tipos: sites de redes sociais 

propriamente ditos e sites de redes sociais apropriados. Os sites de redes sociais propriamente 

ditos são “aqueles que compreendem a categoria dos sistemas focados em expor e publicar as 

redes sociais dos atores [...] cuja finalidade está relacionada à publicização dessas redes” 

(RECUERO, 2009, p. 104). Enquadram-se neste tipo de redes o Orkut, Facebook, Linkedin, 

dentre outros. Os sites de redes apropriados, por sua vez, são os sistemas que originalmente 

não foram desenvolvidos para mostrar redes sociais, mas que são apropriados pelos atores 

com este intuito. A autora cita como exemplos o Fotolog, os weblogs e os microblogs (como o 

Twitter). Estes “são sistemas onde não há espaços específicos para perfil e para publicização 

das conexões [...] com os perfis constituídos através de espaços pessoais ou perfis pela 

apropriação dos atores” (RECUERO, 2009, p. 104). 

Recuero (2009) também apresenta três critérios para que um site seja caracterizado 

como rede social: possuir mecanismos de individualização (personalização, construção do eu 

etc.); mostrar as redes sociais de cada ator de forma pública (publicização) e possibilitar que 

os mesmos construam interações nesses sistemas. 
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Pesquisa realizada por um neuroeconomista da California, Paul J. Jak, professor da 

Claremont Graduate University (EUA) chegou à conclusão que as redes sociais podem afetar 

o cérebro da mesma forma que a paixão. De acordo com a mesma, a troca de mensagens pelo 

Twitter os interação com amigos no Facebook pode aumentar os níveis de oxitocina – 

chamado hormônio do amor -, que além de associado à paixão, é responsável por estimular 

sentimentos de generosidade e empatia. No momento em que há uma interação nas redes 

sociais, o cérebro interpreta da mesma forma que em um encontro presencial com algum 

grande amigo. Além da oxitocina, a pesquisa verificou que os níveis de cortisol e ACTH, 

hormônios associados ao estresse, reduziram 11% e 15%, respectivamente (UOL, 2010, 

ONLINE). 

Uma pesquisa realizada pela Deloitte (2010), no Brasil, apresentou que das empresas 

consultadas, 70% afirmaram utilizar e/ou monitorar as redes sociais. Destas, os três setores 

econômicos que mais se utilizam são: a) setor de serviços (38%); b) varejo, bens de consumo 

e transporte (20%); c) tecnologia (19 %). 

A Figura 11 apresenta os principais objetivos das organizações em se fazerem 

presentes nas redes sociais. 

 

Figura 11: Iniciativas mais exploradas pelas empresas que utilizam as redes sociais (%)  

FONTE: Deloitte (2010, p. 7). 
 

Percebe-se, na Figura 11, que ações que se baseiam fortemente em relacionamento 

entre pessoas como vendas, captura de oportunidades, suporte aos clientes, integração de 

equipes e desenvolvimento de produtos colaborativo são as menos priorizadas pelas empresas 

brasileiras (DELOITTE, 2010). 
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No que se refere aos principais objetivos estratégicos das organizações em se investir 

em redes sociais virtuais, Delloitte (2010) mostra que são: a) aumentar a reputação da marca 

(85%); b) gerar mais marketing boca a boca (82%); c) criar vantagem competitiva (59%); d) 

aumentar a fidelidade dos clientes (57%); e, finalmente, e) aumentar as vendas (55%). 

Entretanto, segundo a mesma pesquisa, as empresas não mensuram financeiramente os ganhos 

com tais investimentos, sendo mensurados os seguintes aspectos: a) número de usuários, 

usuários ativos, visitantes (71%); b) visualizações de páginas (63%); c) frequência de visitas 

(59%); d) tempo de permanência no site (52%); e) taxa de crescimento de usuários (49%), 

dentre outros. Apenas 24% destas fazem a mensuração com base no valor da marca e 18% 

sobre o retorno do investimento (ROI). 

De acordo com uma pesquisa realizada em setembro pelo IBOPE (2010, online), foi 

ratificado o Orkut como a rede social mais acessada no país (com 91% dos entrevistados 

afirmando possuir uma conta nesta ferramenta). Logo após se encontram, respectivamente, o 

Facebook (14%) e Twitter (13%). Além destas redes de relacionamento, também será 

discutido nesta pesquisa os conceitos e usabilidades dos weblogs. 

 

• Orkut 

 

O Orkut é um site de rede social propriamente dito que alcançou grande popularidade 

entre os internautas brasileiros. Foi criado em 22 de janeiro de 2004 - por Orkut 

Büyükkokten, ex-aluno da Universidade de Stantford – sendo o software uma espécie de 

conjunto de perfis de pessoas e suas comunidades. Desenvolvido com base na ideia de 

"software social", ali é possível cadastrar-se e colocar fotos e preferências pessoais, listar 

amigos e formar comunidades (RECUERO, 2009). Segundo Telles (2006, p. 21), o Orkut tem 

como principal objetivo “ajudar seus membros a criar novas amizades e manter 

relacionamentos”. 

Cada usuário do Orkut possui uma conta e um perfil. Inicialmente, apenas pessoas 

convidadas por outras já participantes do sistema poderiam cadastrar-se na rede, o que 

provocava uma sensação de exclusividade (RECUERO, 2009). A mesma autora relata que, 

atualmente, este procedimento não é mais necessário, bastando possuir um e-mail do Google 

(Gmail) ou entrar na página do Orkut e efetuar o cadastro com qualquer conta de e-mail. 

Neste cadastro, os membros optam por colocar ou não descrições pessoais, características, 
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físicas, preferências, fotos, vídeos, ou seja, “definir-se” para os outros membros da rede 

social. 

Recuero (2009) afirma que ao mostrar os indivíduos enquanto perfis no sistema 

torna-se possível visualizar suas conexões diretas (amigos) e indiretas (amigos dos amigos), 

assim como as organizações sob a forma de comunidades. No Orkut existem também 

ferramentas de interação diversas, como sistemas de fóruns para comunidades, envio de 

mensagens para cada perfil, envio de mensagens para comunidades, amigos e amigos de 

amigos (RECUERO, 2009). 

A mesma autora relata que se for feita uma maior análise, verifica-se que a maioria 

das "distâncias" entre os membros do Orkut é diminuída pela presença de algumas pessoas, 

que são "amigos de todos", conhecidos como hubs. Estes são pessoas bastante conectadas, 

com uma enorme quantidade de “amigos”, que contribuem significativamente para a queda da 

distância entre os indivíduos no sistema. 

Percebe-se então um interesse bastante elevado na popularidade, conseguida através 

de uma grande quantidade de amigos. Entretanto, nem todos esses amigos são realmente 

"amigos" (RECUERO, 2009). A mesma autora explica este fato pela própria usabilidade do 

sistema, no qual é possível acrescentar quem se deseja como amigo sem que exista qualquer 

tipo de interação social entre os envolvidos. Para tal, basta fazer a solicitação do pedido de 

amizade e a outra parte aceitar, em uma relação puramente aditiva. A maioria dessas conexões 

é falsa no sentido de que não apresenta nenhum tipo de interação social e, portanto, não é 

representativa no sentido de demonstrar a existência de uma rede social. Trata-se, 

simplesmente, de uma "coleção" de perfis (RECUERO, 2009). 

Telles (2006) afirma que o Orkut, assim como os weblogs, trouxeram neologismos 

para a língua dos internautas, como: scrap (mensagem deixada na página de recados de um 

amigo) e “orkuticídio” (“suicídio” virtual, fechar a conta do sistema), dentre outras. O mesmo 

autor relata que também são bastante usuais no sistema as palavras spam (mensagens 

indesejadas enviadas em massa) e fã (classificação a uma pessoa de quem o usuário gosta 

muito). 

Outro uso bastante comum entre os usuários do Orkut são as comunidades, com os 

membros se reunindo por conta de um assunto comum e debatendo sobre ele. Muitas vezes 

este assunto é acerca de uma empresa ou marca. Albuquerque, Nunes e Pereira (2009) 
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realizaram uma pesquisa na qual foram verificados os motivos que levam os usuários a se 

utilizarem das redes sociais como vingança ou retaliação a marcas e organizações. Verificam-

se no Orkut diversas comunidades como “odeio a marca X” ou “amo a marca Y”, que devem 

ser observadas pelas organizações e tomadas atitudes para minimizar o buzz negativo - ou 

maximizar o positivo - na rede social. 

A respeito disso, Telles (2006, p. 54) afirma o seguinte: “Apesar do grande 

crescimento dessas mídias, poucas empresas no Brasil prestam atenção às novas formas de 

relacionamento. Em vez de ignorá-las, as empresas deveriam prestar atenção aos meios 

alternativos, ou seja, ouvir o consumidor e responder rapidamente a eventuais opiniões 

negativas”. Casos de consumidores mobilizados em comunidades contra produtos ou 

organizações que não lhes ouviram serão cada vez mais corriqueiros. Pelo crescimento dos 

depoimentos espontâneos online, há diversos casos de crises de imagem geradas por esses 

consumidores nos mais variados sites de relacionamento virtuais. As empresas descobrirão 

que ouvir os consumidores será cada vez mais útil e imprescindível. Os clientes têm bastante 

força nas redes sociais e, por isso, as organizações terão de ser preparar para ouvi-los 

(TELLES, 2006, p. 56). 

 

• Facebook 

 

O Facebook foi criado, em 2004, pelo americano Mark Zuckerberg – inicialmente 

com o nome thefacebook - com o intuito de focar exclusivamente alunos da Havard 

University (sendo que os usuários tinham que possuir um endereço de e-mail havard.edu). 

Como o Facebook ampliou o acesso a outras universidades, os usuários também foram 

obrigados a ter endereços de e-mail associados com essas instituições. O fato de o site ser 

mantido relativamente fechado contribuiu para a percepção dos seus usuários de participação 

em uma comunidade íntima e privada (ELLISON; STEINFIELD; LAMPE, 2007; BOYD; 

ELLISON, 2008). 

Os mesmo autores relatam que, em setembro de 2005, o Facebook expandiu seu 

acesso a estudantes do High School (ensino médio americano) e profissionais dentro de redes 

corporativas. A partir daí que a ferramenta foi aos poucos se expandindo e permitindo a 

participação de qualquer usuário que desejasse ingressar na rede. Atualmente, o Facebook é o 
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sistema com maior base de usuários do mundo, com mais de 500 milhões destes (G1 online, 

2010a). 

Ao contrário de outros sites de redes sociais, os usuários do Facebook são 

impossibilitados de fazer seus perfis inteiramente públicos a todos os usuários. Outra 

característica que diferencia o Facebook é a possibilidade de construção de API (Interface de 

Programação de Aplicativos) por desenvolvedores externos que permitem aos usuários 

personalizar seus perfis e executar outras tarefas, como comparar preferências 

cinematográficas e histórias de viagens (ELLISON; STEINFIELD; LAMPE, 2007; BOYD; 

ELLISON, 2008). 

De acordo com uma pesquisa da ExactTarget (2010b), com 1.500 usuários do 

Facebook, chegou-se à conclusão que 38% dos consumidores online dos EUA "Like" uma 

marca no site de rede social. E, em média, cada usuário “curte” nove marcas diferentes, 

dando-lhe muitas oportunidades de conhecer gostos e preferências de clientes potenciais. 

Contudo, a pesquisa também aponta que o ato de se tornar fan de uma marca no Facebook (ou 

Liking, como o Facebook agora se refere a esta prática) não significa necessariamente que o 

consumidor deseja receber comunicações de marketing daquela marca. 

A mesma pesquisa relata que numa versão anterior do estudo, 70% dos consumidores 

que abandonaram uma marca no Facebook o fizeram por não sentir que tinham dado 

permissão à empresa para enviar mensagens promocionais a eles. Eles percebiam este ato de 

se tornar um fã como uma forma de expressar as suas menções pessoais e aprovações das 

empresas que seguiam com seus amigos do Facebook. Em outras palavras, o ato de curtir uma 

marca pode-se comparar a expor o logotipo de sua loja de roupa favorita, uma exposição 

espontânea de apoio e expressão pessoal. No entanto, é importante que as organizações 

percebam que este apoio e formas de expressão pessoal não é um convite aberto para o envio 

de mensagens de marketing (EXACTTARGET, 2010b). 

A Figura 12 mostra os principais motivos para que as pessoas “Like” uma marca ou 

organização no Facebook. 
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Figura 12: Motivações para que usuários do Facebook tornem-se fans de marcas. 

FONTE: ExactTarget (2010b, p. 3). 
 

Observa-se, na Figura 12, que os quatros maiores objetivos dos usuários do 

Facebook em se tornar fans das marcas ou organizações são: a) para conseguirem descontos e 

promoções das mesmas (40%); b) para mostrar o seu apoio à empresa para outras pessoas 

(39%); c) intuito de conseguir brindes, como amostras grátis ou cupons de sorteios (36%) e, 

finamente, d) para manter-se informado sobre as atividades de uma empresa (34%). Vale 

ressaltar que o aspecto menos relevante para que os usuários se tornem fans das marcas ou 

organizações no Facebook é interagir com a mesma (como compartilhar ideias ou dar 

feedback), com apenas 13% dos usuários apontando este intuito. 

A mesma pesquisa da ExactTarget (2010b) apontou os principais pontos fortes e 

fracos do Facebook relatadas por seus usuários. Os principais pontos fortes são: a) Amigos: a 

motivação superior para usar o Facebook é manter contato com velhos amigos e manter 

relacionamentos pessoais; b) Diversão: lendo as mensagens dos amigos, olhando fotos e 

jogando todos os jogos fazem o Facebook divertido e interessante, além de servir para ocupar 

seu tempo ocioso; c) Controle: o Facebook oferece aos usuários uma série de controle, 

permitindo que possam decidir que amigos e marcas são merecedores de se envolver com 

eles, tento a possibilidade de bloquear aqueles que não o são. 

Para receber descontos e promoções 

Para mostrar meu apoio à marca para outros 

Para conseguir cortesias (e.g, amostras grátis) 

Estar informado sobre atividades da empresa 

Para obter atualizações de produtos futuros 

Para obter atualizações de vendas futuras 

Para se divertir e entretenimento 

Para ter acesso a conteúdo exclusivo 

Alguém o recomendou a mim 

Para aprender mais sobre a empresa 

Para educar-se acerca dos tópicos da empresa 

Para interagir (e.g., compartilhar ideias, dar feedback) 
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Os pontos fracos são os seguintes: a) Mudanças frequentes: a reclamação número 1 

sobre Facebook é que ele muda frequentemente seus layouts e políticas, criando uma fonte 

constante de irritação para os usuários; b) Perda de tempo: o amor pelo Facebook tem 

prejudicado outras áreas da vida dos usuários, com 31% dos os usuários afirmando que 

limitam a sua utilização por o mesmo ser “viciante”; c) Bagunça no Sistema: Notificações 

sobre a adição de novos amigos por amigos, mensagens de status do jogo e posts frequentes 

das marcas competem com a coisa mais importante no Facebook que são as atualizações dos 

amigos. 

 

• Weblogs 

 

Os weblogs (derivado da junção da palavra “web” com “log” – registro) ou 

simplesmente blogs, são “sistemas de publicação na web baseados nos princípios de 

microconteúdo e atualização frequente” (PRIMO; RECUERO, 2003, p. 55). Os mesmos 

autores relatam a popularidade que a fermenta vem ganhando ultimamente por conta da 

facilidade de sua utilização, não sendo necessário conhecimento elevado de HTML para 

publicar no seu blog. 

Acerca destes fatos, Amorim e Vieira (2006, online) fazem a seguinte afirmação: 

Os blogs tornaram realidade duas promessas da Internet. A primeira é a 
liberdade universal de expressão. Por meio de uma ferramenta simples, 
qualquer um pode escrever o que quiser. [...] A segunda promessa é a 
interatividade. Assim que um blogueiro escreve um texto, ele pode receber 
comentários. Graças a isso, a ferramenta que parecia servir apenas para 
alguém escrever as próprias opiniões [...] transformou-se em algo muito mais 
poderoso. Hoje, os blogs deixaram de ser meros "diários online". Eles dão 
notícias, contam piadas, fazem política, criam arte e podem ser considerados 
até literatura. Ou fazem tudo isso ao mesmo tempo. [...] Os blogs interferem 
na cultura, na carreira, nas empresas, na política, enfim, em todas as áreas da 
vida. 

Primo e Smaniotto (2006), por sua vez, ratificam esta afirmativa ao relatar que o 

enorme crescimento do número de blogs é uma recorrente ilustração da Web 2.0. Apesar da 

insistência por parte da imprensa em descrevê-los com meros diários online, reduzindo-os a 

uma ferramenta de publicação individual e de celebração do ego, os blogs transformaram-se 

em um importante espaço de conversação. Os mesmos autores dizem que os blogs, 
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atualmente, oferecem uma variedade de recursos que facilitam a conversação nos mesmos, 

mesmo por aquelas pessoas que percorrem blogs/lugarares diferentes, através de comentários, 

permalink, trackback e blogroll. 

Os mesmos autores relatam que o espaço para comentários nos blogs é um dos 

recursos mais relevantes para o desenvolvimento de conversações nos mesmos. Os 

comentários normalmente são disponibilizados abaixo de cada post (que podem ser 

administrados ou não pelo blogueiro, avaliando-se o conteúdo, a priori, para que possa ser 

liberado no blog), sendo exibido um link que abre a janela de comentários. Para facilitar o 

acompanhamento do que é conversado no blog, no link do post é apresentado também o 

número de comentários já publicados até o momento (comentários estes em ordem 

cronológica). Na janela de comentários, o debate continua como em um fórum de discussão, o 

que proporciona ao blogueiro a percepção sobre o impacto de seus posts (PRIMO, 

SMANIOTTO, 2006). 

O permalink é uma ferramenta utilizada para permitir que cada post no blog possua 

um link único, fator essencial para que possa ser linkado em outros blogs (caso contrário, seria 

aberto na página inicial do blog e com um post diferente do que foi linkado, visto aparecer em 

ordem cronológica). Para o blogueiro que referencia um post de outro blog através de 

permalink, este serve como uma forma de contribuir com o leitor, indicando de onde surgem 

as ideias escritas no post e com o autor do post para qual o permalink aponta, pois a utilização 

desse recurso confere o devido crédito às ideias que estão sendo comentadas e lhe direcionam 

novos visitantes (PRIMO, SMANIOTTO, 2006). 

Os mesmo autores relatam que “enquanto o permalink é um apontador que conecta 

um post ou comentário de terceiro ao post original em outro blog, o trackback é acionado no 

próprio post que se quer comentar” (PRIMO, SMANIOTTO, 2006, p. 5). Portanto, o 

trackback funciona como um rastro, um aviso de que um blog de terceiro está comentando 

aquele post, oferecendo um link direto para lá. Esta ferramenta é relevante por propiciar aos 

blogueiros e seus visitantes conhecerem a repercussão que aquele post está tendo em outros 

lugares. 

Por último, com relação ao blogroll, Primo e Smaniotto (2006) afirmam que este é o 

recurso mais antigo no blog e que surge praticamente ao mesmo tempo em que os mesmos. 

Atualmente, os blogueiros têm por costume utilizarem a barra lateral do blog para listar outros 
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blogs ou sites que costumam visitar com certa frequência. Dessa forma, para o blogueiro, o 

blogroll pode funcionar como uma lista de favoritos, facilitando sua visita a tais páginas. 

Assim como que para o visitante, esse recurso pode servir como uma lista de recomendações. 

Os blogrolls, segundo Blanchard (2004, p. 9), podem contribuir para a criação de 

comunidades, pois “se esta interligação dos blogs se desenvolve em torno de temas 

específicos, é possível que um senso de comunidade possa se desenvolver e ser compartilhado 

entre esses blogs interativos”. 

 

• Microblogs 

 

Os microblog (forma reduzida de microblogging) são serviços de “short messages 

coletivas” disponíveis na Internet. A associação do nome da ferramenta com um weblog se dá 

pelo fato da principal forma de interação, em ambos, ser o texto. O “micro” no nome se dá por 

conta da limitação nas postagens a apenas 140 caracteres (JAVA et al, 2007; TERRA; 

BUENO, 2009). 

Terra e Bueno (2009) relatam que diversos serviços de microblog foram lançados na 

Internet (como o Jaiku, Pownce, Plurk ou o Yammer) para o meio corporativo, alguns foram 

bem aceitos pelos internautas. No entanto, o que mais se destacou mundialmente e que se 

tornou sinônimo de microblog foi o Twitter. O Twitter é conhecido e amplamente divulgado 

como um site de microblogging, que mistura características de blog, rede social e mensagens 

instantâneas (RECUERO, 2009). Essa ferramenta permite postar mensagens curtas, de até 140 

caracteres, seja por meio da interface na web, mensageiros instantâneos, SMS, internet móvel 

ou ainda aplicativos desenvolvidos pelos próprios usuários (JAVA et al., 2007; ZAGO, 2010). 

Recuero (2009) relata que embora o Twitter não tenha sido criado originalmente para 

ser um site de rede social, a forma como os internautas utilizam hoje essa ferramenta a 

caracterizam como tal. A mesma autora o denomina como “sites de redes sociais 

apropriados”. Castells (2003, p. 18) corrobora esta visão, dizendo que “o ponto de partida de 

minha análise é o fato de que as pessoas, as instituições, as empresas e a sociedade, em geral, 

transformam a tecnologia, qualquer tecnologia, apropriando-se dela, modificando-a e 

experimentando com ela”. 
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Kevin Thau, VP do Twitter, afirmou que, atualmente, o Twitter não é um site de rede 

social: “Twitter é para notícias. Twitter é para conteúdo. Twitter é para informação” (PEREZ, 

2010). Capelo (2009) relata que numa pesquisa da Nielsen, em 2009, acerca da faixa etária 

dos usuários, descobriu-se que a maior parcela se concentra entre os 35 e 49 anos, com 

41,7%. Crianças e adolescentes, entre dois e 17 anos, compõem apenas 3,6%. Mais um 

indício de que o Twitter não é direcionado ao público jovem e corrobora a argumentação de 

que não se trata de um espaço de rede social (que é formada em sua grande maioria por 

jovens). 

Uma pesquisa realizada por Recuero e Zago (2010) levantou como que os usuários 

do Twitter se apropriam da ferramenta para a construção de capital social e ainda como que os 

mesmos o utilizam (se como um canal de conversação ou informacional). 

Com base nos dados obtidos, é possível perceber que o Twitter tem, sim, um 
forte caráter informativo (62.2% dos tweets coletados eram informativos ou 
continham algum tipo de informação). [...] Ou seja, o Twitter parece ser 
muito utilizado para que os usuários repassem notícias (46.7%), opiniões 
(25.3%) e informações gerais, normalmente acompanhadas por um link 
(29.1%). [...] Quando questionados sobre o que pensavam ser a principal 
função do Twitter, os respondentes também apontaram um forte uso 
informativo. 75% apontaram a ferramenta como “fonte de informações”, 
74% como um espaço para “divulgar links interessantes”, 53% para “saber o 
que os amigos estão fazendo”, 45% como um espaço para “conversar com os 
amigos”, 43% como um espaço para “acompanhar coberturas jornalísticas” e 
38% para “centralizar a divulgação de informações” (RECUERO; ZAGO, 
2010, p. 75). 

Recuero (2010, online) ratifica e explica o ponto de vista do VP do Twitter: 

O Twitter, já falei várias vezes, é uma ferramenta. Rede social é, 
basicamente, um grupo de pessoas interconectado. A rede social seria, assim, 
constituída pelas pessoas que usam o Twitter através dele. O Twitter, 
portanto, não é mesmo uma rede social. Mas está CHEIO delas [...] Todas as 
redes sociais fazem circular informação, mas o Twitter potencializa essa 
circulação”. 

Informação e comunicação são atitudes interdependentes. Le Coadic (1996, p.13, 33) 

considera que “o papel da comunicação é transmitir informação. Logo, a comunicação é o 

processo, o mecanismo, a ação e a informação é a matéria, o produto que será comunicado.” 

A interdependência da comunicação e da informação é tão forte que há quem defina 

comunicação como um “processo de passar informação e compreensão de uma pessoa para 

outra” (DAVIS, 1967, p.317). 
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Entretanto, como relatado por Recuero (2010), percebe-se que a apropriação dada 

pelos usuários brasileiros tem sido também como um site de rede social. Observa-se esta 

apropriação ao utilizar o “search” do Twitter com o uso da palavra-chave “Orkut”. Têm-se 

resultados como estes: 

@revistapessima: Essa chuva de RT's pra conseguir qualquer coisa é a 

prova de que orkutizaram o Twitter [grifo nosso]. 

@pollyanagomes: Algumas pessoas dizem que orkutizaram o twitter, eu 

acho que tá bem pior. MSNizaram o twitter com força!!! #santapaciencia 

[grifo nosso] 

Há certa discussão também em relação à denominação microblogging dada ao 

Twitter. Java et al (2007) foram uns dos primeiros a denominá-lo desta forma, relatando que a 

principal diferença do microblogging para o blog seria a diferença no tempo despendido e a 

rapidez na comunicação por conta da limitação a 140 caracteres. Consoni e Oikawa (2009, p. 

5) relatam que “os próprios defensores desta primeira denominação parecem não perceber que 

não seria apropriado definir os serviços de micropostagens como microblogging”. Percebe-se 

que estes autores preferem denominá-lo de micropostagens (relacionando-o às postagens dos 

blogs, sendo as do Twitter mais curtas). 

Recuero e Zago (2009; 2010) parecem também se aperceber que o termo 

microblogging não era o mais adequado ao Twitter e cunharam o termo micromensageiros, 

relatando que as apropriações conferidas pelos usuários à ferramenta fizeram com que esta se 

aproximasse mais de um mensageiro instantâneo (como MSN ou Google Talk) do que 

propriamente a um blog. Contudo, Consoni e Oikawa (2009) rechaça esta denominação ao 

relatar que nos principais mensageiros instantâneos as conversas são síncronas, enquanto que 

no Twitter (embora possa ser utilizado também para conversação) ocorre de forma assíncrona, 

além do fato que as mensagens podem ser direcionadas a uma pessoa/grupo específico ou 

para terceiros. 

O Twitter foi criado no dia 21 de março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e 

Biz Stone. Surgiu inicialmente com o nome de Twittr (inspirado no site de compartilhamento 

de imagens Flickr), com a ideia de usar a ferramenta de microblog de 140 caracteres (modelo 

do SMS dos telefones móveis) para promover a troca de mensagens de texto no âmbito 

empresarial (CONSONI; OIKAWA, 2009; SBARAI, HONORATO, 2010). No princípio o 

slogan era “What are you doing?” (O que você está fazendo?) sendo utilizado pelos usuários 
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basicamente para se expressarem com rotinas simples do dia a dia, como “estou almoçando” 

ou “tomando banho.” 

Contudo, Pavarin (2009) relata que, ao final de 2009, o slogan do Twitter foi alterado 

para “What’s Happening?” (O que está acontecendo?), incentivando a criação e divulgação de 

todo tipo de informações. Seu co-fundador, Biz Stone, explicou as razões da mudança: 

O modelo aberto do Twitter criou um novo tipo de rede de informação e 
ultrapassou o conceito de atualizações pessoais. Hoje, o Twitter ajuda você a 
compartilhar e descobrir o que está acontecendo entre todas as coisas, 
pessoas e eventos que gosta (PAVARIN, 2009, online). 

Ratificando este novo modelo de usabilidade proposto para o Twitter, o editor da 

revista Wired e autor do livro “A cauda longa”, Chris Andersen, concedeu uma entrevista à 

revista Salon, com o tema “Quem precisa de jornal quando você tem Twitter?”, relatando 

como costuma obter informações na atualidade (HOMIG, 2009, online): 

Leio diversos artigos da mídia de massa, mas não vou diretamente a ela para 
lê-los. Eles chegam até mim, o que atualmente é algo bastante comum. Mais 
e mais pessoas estão escolhendo filtros pessoais para ler notícias ao invés 
dos filtros da mídia. Estamos evitando notícias na televisão e jornais. E 
mesmo assim ainda nos informamos sobre as coisas importantes, apenas não 
é como aquela avalanche de más notícias. São notícias que importam. 
Percebo que quando algo chega a mim já passou pelo veto daqueles em 
quem confio. Então as coisas idiotas que não importam não vão nem chegar 
a mim. 

Primo (2009, online) explica o uso destes filtros a partir da análise dos hubs – 

usuários com uma quantidade muito grande de conexões em determinada rede. O mesmo 

autor afirma que uma mensagem de um hub, por possuir tantos seguidores, rende muitos 

Retweets (devido à credibilidade conquistada com o passar do tempo, sua mensagem vem 

associada à sua autoridade na rede). Por conta desta autoridade e por estarem presentes em 

diversas redes (mantendo-se bastante informados devido ao elevado volume de informações 

que estão em contato), os hubs funcionam como um filtro na ferramenta e, à medida que estes 

filtros se tornam mais seletivos (trazendo maior qualidade às informações repassadas), novos 

usuários passam a confiar mais no que os hubs publicam e passam a segui-los.  

Primo (2009, online) conclui que: 

o capital social dos hubs cresce de forma recursiva. Quanto mais capital 
social... mais capital social. É o efeito “ricos ficam mais ricos” [...] Enfim, 
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podemos concluir que nem todos os tweets e retweets tem a mesma força. A 
assinatura de um hub em uma mensagem ou em uma retweetada confere 
"peso" e motiva o repasse daquela informação.  

Com relação aos usuários que são verdadeiros hubs na rede, possuindo dezenas de 

milhares de seguidores (sendo o elo fraco que une diversos outros elos fortes, clusters, na 

rede), Cha et al (2010) realizou uma pesquisa com aproximadamente dois bilhões de links e 

cinquenta e quatro milhões de usuários do Twitter, concluindo que a quantidade de followers 

representa a popularidade de um usuário, mas não está relacionado a outras noções 

importantes de influência na rede social, como o engajamento destes followers.  

De uma forma mais precisa, a quantidade de retweets e menções (@ username) 

recebidas no Twitter não se transforma em influência de maneira espontânea ou acidental, 

mas através de um esforço planejado e constante. Ou seja, para conquistar e manter audiência, 

os usuários têm que manter um alto grau de envolvimento pessoal na ferramenta (Cha et al, 

2010). 

Entretanto, possuir muitos seguidores não significa ser um hub e muito menos ter 

alguma influência advinda de credibilidade/autoridade na rede. Há diversos meios de 

conseguir diversos “pseudos-seguidores” no Twitter através da utilização de scripts – 

programação para seguir e ser seguido por um grande número de perfis falsos -, aparentando 

possuir uma grande audiência que na verdade não possui (RIBEIRO, 2009). 

Contudo, o Twitter não é unanimidade entre os usuários da internet. Johnson (2009, 

online) comenta que o Twitter faz uma péssima “primeira impressão”. O mesmo autor satiriza 

o serviço perguntando para que o mundo precisa de algo assim? Segundo ele, era como se há 

quatro anos estivessem reunidos um grupo de pessoas tomando café e pensassem: “por que 

não existe uma tecnologia capaz de informar aos meus 50 melhores amigos em tempo real que 

escolhi cereal no meu café da manhã?” Entretanto, Johnson (2009) adverte que é mais 

interessante do que parece saber que alguém comeu cereal no café da manhã, perguntem a um 

gerente de marketing se ele não gosta de receber um relatório diário do comportamento de 

consumo do seu público-alvo de forma espontânea (denominada de conscientização do 

ambiente por Clive Thompson). 

O Twitter ganhou adeptos desde pessoas comuns até celebridades e organizações 

(TERRA; BUENO, 2009). Segundo Rodrigues (2009), o modelo do Twitter é bem diferente 

das outras redes, com a comunicação se dando de “um para muitos”, na qual “A” fala para “B, 
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C, D, E, ...”, sem que “A” saiba ao certo se a mensagem foi recebida e compreendida por seus 

seguidores (pessoas que têm interesse voluntário em acompanhar o que esta pessoa tem a 

dizer). 

O uso do Twitter para conversação dá-se, principalmente, através do direcionamento 

de mensagens pelo uso do sinal “@” diante do nickname do destinatário (este receberá uma 

notificação da nova mensagem na aba Replies de seu perfil e poderá responder, estabelecendo 

uma conversação), sendo que esta mensagem deve conter até 140 caracteres (PRIMO, 2008; 

RECUERO; ZAGO, 2010). Spyer (2009) argumenta que diferentemente dos sites de redes 

sociais anteriores, no Twitter o usuário tem duas listas de contatos: a dos seguidores 

(followers) e a dos seguidos (following). A mensagem no Twitter chama-se tweet. Pode-se 

enviar mensagem privada, Direct Message (DM), substituindo o “@” pelo “d” antes do 

nickname do usuário, contudo só é possível se o outro usuário também for seu seguidor 

(SPYER, 2009). Sakaki, Okazaki e Matsuo (2010) relatam que uma informação importante é 

que o fato de um usuário seguir alguém não obriga que o outro lhe siga (tornando as ligações 

na rede de acordo com as preferências pessoais). Assim, por exemplo, o apresentador Luciano 

Huck, @huckluciano, possui mais de 2,5 milhões de seguidores e segue um pouco mais de 

200. 

O Twitter funciona através da criação de uma conta pelo ator, a qual lhe dá 
acesso a uma página onde poderá publicar suas mensagens. Cada ator pode 
determinar quem deseja seguir (a categoria following, aqueles atores de 
quem receberá os tweets) e também poderá ser seguido por outros usuários 
(os followers, aqueles que receberão os seus tweets). Por definição, os tweets 
são públicos, mas os atores podem configurar suas contas para que elas se 
tornem de acesso privado [ou dar um block em apenas alguns usuários 
específicos, impossibilitando-os de receber seus tweets e não permitindo 
receber dos mesmos]. A página criada na ferramenta também pode ser 
personalizada pelo ator, por meio da escolha de avatar, cores, imagens etc. 
(RECUERO; ZAGO, 2010, pp. 70-71).  

Recuero e Zago (2010) relatam que uma das diferenças do Twitter em relação a 

outros sites de rede social é que, além de promover relacionamentos, o serviço também 

estimula a troca de informações entre seus participantes. O ato de repassar conteúdo é tão 

natural que os usuários adotaram um nome para isso: retuitar ou simplesmente RT. Por conta 

da apropriação desta prática pelos usuários, o Twitter adotou-o no seu site oficial (PAVARIN, 

2009). Em virtude de o Twitter suportar apenas 140 caracteres e ser utilizado vários tweets de 

informações com links de páginas da Web (normalmente sendo grandes estes endereços), 
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ganhou relevância os chamados “encurtadores de URL”, como o bit.ly, o tinyurl.com e o 

is.gd. 

A prática de tagging também vem sendo utilizada no Twitter. Mesmo que 
esse sistema não tenha sido desenvolvido para o social bookmarking e nem 
tivesse recursos para tanto, os próprios interagentes da rede criaram uma 
forma de facilitar a recuperação de mensagens sobre um mesmo tema. O 
hashtag, como foi batizado, é um fenômeno emergente, um “protocolo 
social” compartilhado pelas pessoas que conhecem o processo. Para se 
“etiquetar” um tweet utiliza-se o sinal de sustenido (“hash”, em inglês) antes 
de uma ou mais palavras que servirão como tag. Essa convenção ganhou 
notoriedade com a iniciativa de Nate Ritter em utilizar a tag #sandiegofire 
nos relatos que vinha fazendo sobre os incêndios em San Diego (PRIMO, 
2008, p. 4). 

 

A Figura 13 apresenta uma página pessoal do Twitter, denominada de Timeline4. 

 

Figura 13: Timeline pessoal do Twitter. 

FONTE: Twitter. 
 

Primo (2008) relata ainda que por conta da velocidade com que as mensagens no 

Twitter são trocadas, frequentemente este consegue divulgar notícias com muito mais rapidez  

_____________________ 
4. A Timeline pessoal é um espaço na qual se pode acompanhar em tempo real as atualizações na sua página e 
interagir com elas. 
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que qualquer meio jornalístico tradicional. O mesmo autor cita alguns tremores sentidos em 

São Paulo e que foram primeiro noticiados no Twitter (com a hashtag #terremotosp sendo 

adotada para a centralização de notícias). Outro ponto relatado por Primo (2010, online) é a 

interatividade que a ferramenta permite com as mídias de massa, que ele denominou TV 

interativa através do Twitter: 

Cada vez mais testemunhamos pessoas discutindo no Twitter os programas 
que estão assistindo. Um notebook no colo ou um smartphone na mão abrem 
a porta para a interação conversacional. [...] Testemunhamos todos os dias as 
pessoas discutindo no Twitter a novela, o Fantástico, jogos e até filmes. [...] 
Além de consumir o produto televisivo, ele quer ressignificar os conteúdos 
que recebe. Quer compartilhar suas opiniões e escutar o que os outros têm a 
dizer. Não o ruído de toda a massa, mas sim o que pensam os participantes 
de suas comunidades. 

Devido ao seu crescimento exponencial pela qual passa esta ferramenta de redes 

sociais, diversos pesquisadores começam a estudar a potencialidade do Twitter: Java et al 

(2007) foram um dos primeiros a analisar o Twitter, descreveram a rede social formada no 

Twitter, além de investigarem o que os motivam a usar a ferramenta; Huberman et al (2009) 

analisaram mais de 300 mil usuários e descobriram que a relação entre amigos (através de 

tweets diretos com uso do @username ) é a chave para se compreender a interação no Twitter; 

Cha et al (2010) realizaram um estudo para mensurar a influência dos usuários no Twitter, 

denominando “falácia” dos milhões de seguidores, pois descobriram no estudo que 

quantidade de seguidores não tem relação com possuir influência na rede; Sakaki, Okazaki e 

Matsuo (2010) queriam saber se era possível detectar a localização de certos eventos 

ocorridos em tempo real monitorando tweets e ainda poder informar à população acerca dos 

mesmos. Para tal, os autores propuseram o desenvolvimento de um API para coletar e analisar 

semanticamente todos os tweets que tivessem a tag que procurassem, no caso do estudo, a 

hashtag “#earthquake”; Kwak et al (2010), por sua vez, realizou uma pesquisa quantitativa 

com mais de 40 milhões de usuários para verificar se o Twitter é uma rede social ou uma 

mídia de notícias. 

Nacionalmente, há os estudos de Recuero e Zago (2009) que analisam o capital 

social gerado através do Twitter; Terra e Bueno (2009) que analisam, através de uma pesquisa 

bibliográfica, como as organizações se utilizam do Twitter para se comunicar com público-

alvo; Consoni e Oikawa (2009) realizaram uma pesquisa com dois usuários bastante 

influentes no Twitter, @marcelotas e @interney, caracterizando-os quanto ao uso da 
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ferramenta (se buscam reputação, visibilidade, popularidade, autoridade etc.); Zago (2010) 

pesquisou o uso do Twitter por jornais online como fonte (um canal de informação) e pauta (a 

própria informação) de notícias; Recuero e Zago (2010) realizaram uma vasta pesquisa para 

identificar quais estratégias são utilizadas pelos usuários do Twitter para disseminar 

informações através de suas redes sociais. 

A ExactTarget (2010a) realizou uma pesquisa acerca do uso do Twitter nos Estados 

Unidos e levantou a opinião dos usuários quanto aos principais pontos fortes e fracos da 

ferramenta. Pontos fortes: a) comunicação/informação em tempo real; b) acesso a qualquer 

outra pessoa que utiliza a ferramenta (como artistas, pesquisadores, diretores de grandes 

organizações ou seu amigo distante); c) fazer parte da comunidade (gosto por contribuir e 

aprender com os outros membros e também de encontrar as melhores promoções na internet). 

Os pontos negativos são: a) repetição (muitos tweets são encaminhados diversas vezes por 

pessoas ou marcas, através da função RT); b) confusão e caos (muitas das pessoas não o 

utilizam por não compreendê-lo, muitas vezes com as mensagens parecendo caóticas); c) 

sobrecarga (as redes sociais consomem um tempo precioso do dia). 

A mesma pesquisa sondou o que levam os consumidores a seguir uma organização 

ou marca no Twitter, obtendo que 20% destes o faziam para interagir com as mesmas, dando 

feedback ou compartilhando ideias. Contudo, este não foi o maior motivo encontrado na 

pesquisa para seguir uma marca, tendo como ponto central informar-se sobre novidades da 

empresa ou conseguir descontos e participar de promoções.  

Outra pesquisa da ExactTarget (2011) aponta que os consumidores, por conta da 

interação que há no Twitter, estão menos propensos a deixar de seguir uma marca no Twitter 

(41% estão propensos a deixar de segui-la) que Fans no Facebook (55%) ou como assinantes 

de e-mails marketing (91%). Tanto no Facebook quanto no E-mail Marketing o principal fator 

para “dar um tempo” relatado foi o de excesso de mensagens postadas, enquanto que no 

Twitter a explicação dada foi que o conteúdo dos tweets: a) tornou-se repetitivo ou entediante 

ao longo do tempo (52%); b) a Timeline estava ficando muito cheia com tweets promocionais 

(41%); c) a empresa tuita com muita frequência (39%); d) seguiu apenas a empresa para ter 

acesso a uma oferta/promoção (27%); e) eles não oferecem promoções suficientes (27%); f) 

seus tweets são excessivamente promocionais (21%) dentre outros. 

Esta pesquisa conclui com 4 dicas para as empresas terem sucesso no Twitter: 
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a) Falta de Engajamento: Se a empresa cria uma conta no Twitter e não se preocupa 

em atualizá-la com informações básicas, por que seus seguidores se 

preocupariam? 

b) Ser excessivamente promocional: As pessoas querem e esperam marcas para 

promover seus produtos e serviços, mas estas mensagens devem ser equilibradas 

com informações que beneficiam o consumidor. 

c) Mensagens ambíguas: Os consumidores querem aprender o máximo possível 

sobre um produto ou serviço antes de comprá-lo. Se a informação sobre o 

produto não é clara, incompleta ou difícil de encontrar, a empresa é vista como 

imprudente, irresponsáveis e não digna de confiança. 

d) Violação de etiqueta social: cada canal tem sua própria regra e os consumidores 

esperam que as empresas as conheçam e respeitem-nas. Os usuários do Twitter 

esperaram certa frequência nos tweets das empresas, sendo estes com foco na 

marca, mas não querem ser sobrecarregados com tweets promocionais. Querem 

também receber respostas rápidas aos seus questionamentos realizados na 

ferramenta. 

Uma outra pesquisa realizada nos estados Unidos pela InboxQ (2011, online) ratifica 

estas afirmações acerca da necessidade das empresas se relacionarem com seus seguidores no 

Twitter. A pesquisa mostra que de tudo que é perguntado no Twitter, 13% são sobre produtos, 

recomendações ou conselhos e 12% são pedidos de ajuda - suporte técnico - a algum 

problema encontrado. A pesquisa também mostra que 41% das pessoas que possuem mais que 

100 seguidores (sendo, portanto, usuários experientes da ferramenta) receberam respostas das 

suas perguntas por parte de empresas e, ainda, que 59% dos usuários experientes da 

ferramenta gostariam de receber respostas às suas dúvidas por parte das organizações. No que 

se refere à confiança das respostas dadas pelas empresas, 26% afirmaram ser mais confiáveis 

que de outras pessoas, 54% que são tão confiáveis quanto, enquanto, apenas, 20% que são 

menos confiáveis que as respostas de outras pessoas. 

A pesquisa também verificou a propensão dos usuários do Twitter a seguir empresas 

que respondem às suas dúvidas, resultando que 59% das pessoas são bastante propensas a 

segui-las e que 29% tem alguma propensão. Já em relação à propensão a realizar uma compra 

com as empresas que estão no Twitter respondendo suas dúvidas, 64% afirmam ter uma 

grande propensão a realizar uma compra com as mesmas, enquanto 24% possuem certa 

propensão. 



91 

 

Com relação à força que as redes sociais possuem para gerar vendas, uma pesquisa 

realizada pela Chadwick Martin Bailey and iModerate Research Technologies, denominada 

“Twitter é melhor ferramenta de marketing que o Facebook?”, Olson (2010, online), revelou 

que tanto o Facebook quanto o Twitter são ferramentas de marketing eficazes – 60% de fans 

no Facebook e 79% dos followers do Twitter estão propensos a recomendar as marcas que 

seguem, enquanto que 51% dos fans no Facebook e 67% dos followers do Twitter são 

propensos a adquirir produtos das marcas que seguem. Embora se perceba que o Twitter leva 

vantagem em ambos os quesitos, o Facebook oferece muito mais recursos que não estão 

disponíveis no Twitter, como disponibilização de vídeos, fotos, tópicos de discussão, dentre 

outros, o que faz com que seja mais viável em certos tipos de produtos que o Twitter. 

Meira (2010b) argumenta que a maioria das organizações ainda não está se 

utilizando das redes sociais de forma adequada. O mesmo autor cita um caso de sucesso, da 

Jet Blue, @JetBlue, que possui mais de 1,5 milhões de seguidores (enquanto a IBM, 

Microsoft e GoogleApps, segundo ele, não chegam nem perto disso). O mesmo autor mostra 

que nos tweets da Jet Blue há conversação com seus seguidores e não apenas uma ferramenta 

com fins promocionais (que apenas comunica, mas não ouve e muito menos responde às 

questões que lhe são feitas). 

No âmbito nacional, Meira (2010b) cita a TAM, @TAMAirlines, e a Gol, @ 

@VoeGOLoficial, relatando que enquanto a TAM utiliza o Twitter basicamente para fins 

promocionais, a GOL teria um perfil mais parecido com a Jet Blue, utilizando-se do Twitter 

como uma ferramenta de conversação com seus clientes e também de promoção. Entretanto, 

percebe-se que atualmente a TAM mudou sua forma de utilizar a ferramenta, como nos 

seguintes tweets: 

TAMAirlines 
@DAIANEARNUTI Bom dia Daiane! Gostaríamos de entender melhor o 
seu comentário. Você poderia nos relatar via DM o que aconteceu? 
Obrigado. 
 

TAMAirlines  
@jehakamine Olá! Por favor, consulte a Central de atendimento para 
esclarecer dúvidas: 4002 5700 (capitais) e 0800 570 5700 (outros locais). 
 
TAMAirlines  
#OfertasTAM de SP p/ Brasília a partir de R$111 o trecho (p/ viagens ida e 
volta): http://migre.me/2rSXA 
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Terra e Bueno (2009) argumentam que pelo fato de o Twitter não trazer mensagens 

publicitárias, mas informação, permite que o atendimento aos interessados já comece online, 

pelo próprio Twitter, o que facilita por ser menos intrusivo. 

Os mesmos autores destacam alguns usos do Twitter por parte de organizações: a) 

venda de imóveis pelo Twitter (Tecnisa); reflexo direto na lucratividade da Dell (mais de US$ 

3 milhões vendidos em 2009 vieram de consumidores que chegaram a ela através do Twitter). 

Entretanto, Terra e Bueno (2009) citam a empresa “Claro” como um exemplo negativo, 

relatando que a mesma utiliza a ferramenta apenas para a divulgação de promoções, planos e 

serviços (tornando-se um canal de mão única e não conversacional). 

Há também o caso de um lançamento de um carro pelo Twitter. Pavarin (2010) relata 

que a empresa Suzuki fez o lançamento de seu modelo SX4 pelo Twitter, doando um carro ao 

seguidor de sua página na ferramenta, @sigax4, que mais acertasse algumas respostas de uma 

dinâmica que seria realizada. A inovação foi que a Suzuki fazia propaganda nas mídias de 

massa (revistas, jornais e TV, dentre outras) para levá-los ao Twitter e não para seu site 

institucional. O Twitter também foi bastante utilizado por políticos. Wanderley Filho (2010) 

relata que o governador do Ceará em 2011, Cid Ferreira Gomes (@cidfgomes) aproveitou a 

folga do feriado de Tiradentes, 21 de abril, para dar uma “coletiva” com seus seguidores no 

Twitter durante aproximadamente quatro horas, respondendo às perguntas sobre segurança, 

educação, investimentos e eleições presidenciais. 

Após tantas informações positivas acerca do uso do Twitter - segundo Capelo (2009) 

já tem até quem o considere como o futuro grande concorrente do Google por conta de seu 

sistema de busca ser mais rápido e eficaz – passa a impressão de que não há como escapar 

dele (principalmente as organizações empresariais). Contudo, Capelo (2009) também repassa 

alguns dados alarmantes de uma pesquisa da Nielsen em 2009: 

A pesquisa [da Nielsen] dá indícios de que essa pode ser apenas mais uma 
febre que surge e desaparece na mesma velocidade e proporção. De acordo 
com a pesquisa, 60% dos fãs do Twitter abandonam a ferramenta um mês 
após o cadastro. Apesar da ascendência avassaladora no número de usuários, 
a retenção de apenas 40% deles pode ser prejudicial no longo prazo. Ou seja, 
ainda que a quantidade de pessoas que ingressam no Twitter seja enorme, a 
perda de usuários pode ser ainda maior. 

Recuero (2010), por sua vez, dá sua opinião sobre este aspecto: 
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Acho que o Twitter não é uma ferramenta de uso contínuo no Brasil. 
Acredito que a evasão ainda seja grande e que a grande maioria dos usuários 
ainda está em outros espaços. [...] O Twitter, para mim, ainda é uma 
ferramenta de nicho, que faz barulho porque seus usuários são 
influenciadores. Mas a grande massa dos internautas brasileiros não a adotou 
- e acho que nem vai adotar em curto prazo (RECUERO, 2010, online). 

Percebe-se que as redes sociais estão cada vez mais fazendo parte do cotidiano das 

pessoas – 95% dos internautas no país estão presentes em alguma rede de relacionamento 

virtual (MEIRA, 2010a) – e, consequentemente, dos consumidores. Por conta da facilidade 

percebida no Twitter em se comunicar – funcionando da mesma forma que um SMS – e da 

grande quantidade de pessoas influentes aderindo à ferramenta (cantores, atores, 

apresentadores de TV, políticos, acadêmicos e esportistas em geral dentre outros), o 

crescimento exponencial do mesmo é verificado em diversas pesquisas (COMSCORE, 2010; 

VERSIGNASSI, 2010; G1, 2010b). Dessa forma é imprescindível que as organizações se 

façam presentes nestas redes sociais com o intuito de relacionarem-se com seus clientes 

(escutando mais e falando menos). 

No próximo capítulo é apresentada a metodologia utilizada nesta pesquisa. 



4. METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de compreender como se dá a comunicação das organizações 

varejistas no país por meio do Twitter, delimitou-se um conjunto de procedimentos 

metodológicos específicos para tal fim. 

A metodologia desta pesquisa é classificada, conforme o delineamento apresentado 

na Figura 14, em cinco pontos: a) quanto à natureza de pesquisa; b) quanto ao objetivo; c) 

quanto à estratégia a ser utilizada; d) quanto aos procedimentos de coleta de dados e, por 

último; e) quanto ao método de análise dos dados. 

 

 

 

FIGURA 14: Delineamento da pesquisa. 
FONTE: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme observado na Figura 14, a presente pesquisa caracteriza-se como de 

natureza qualitativa. Maanen (1979) relata que nas ciências sociais a impressão 

“pesquisa qualitativa” assume diferentes significados. O mesmo autor relata ser esta um 

conjunto de diversas técnicas interpretativas que almejam descrever e decodificar 

componentes de um complexo sistema de signos, que objetiva traduzir e expressar o 

sentido dos variados fenômenos do mundo social. O desenvolvimento de uma pesquisa 

qualitativa pressupõe um corte temporal-espacial do fenômeno estudado por parte do 

pesquisador, definindo o campo e a dimensão em que será desenvolvida a pesquisa 
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(Manning, 1979). O mesmo autor relata ainda que na pesquisa qualitativa o trabalho de 

descrição do fenômeno estudado possui caráter fundamental, devido ser por meio dele 

que os dados são coletados. 

A escolha da análise qualitativa nesta pesquisa não impede, entretanto, que sejam 

realizadas análises quantitativas de descrição do fenômeno estudado – e o serão -, mas se 

utilizará destes para apresentar os principais dados da pesquisa. Devido à incipiência de 

estudos que analisem a utilização do Twitter pelas organizações varejistas brasileiras, este 

estudo configura-se, desta forma, na tipologia dos estudos exploratórios (objetivo de 

pesquisa). 

Raupp e Beuren (2003) afirmam ser uma característica interessante da pesquisa 

exploratória o aprofundamento de conceitos preliminares sobre determinado tema não 

contemplado de forma satisfatória anteriormente. Os mesmos autores apresentam algumas 

finalidades fundamentais do método exploratório: proporcionar maiores informações sobre o 

assunto que se vai investigar; facilitar a delimitação do tema de pesquisa; orientar a fixação 

dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou descobrir um novo tipo de enfoque sobre o 

assunto. 

Segundo Godoy (1995) existe pelo menos três possibilidades distintas oferecidas 

pela abordagem qualitativa: a pesquisa documental, o estudo de caso e a pesquisa etnográfica. 

Nesta pesquisa, a estratégia adotada foi a netnografia (nethnography = net + ethnography). O 

neologismo netnografia foi originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores norte-

americanos para descrever um desafio metodológico: preservar os detalhes ricos da 

observação em campo etnográfico, usando o meio eletrônico para “seguir os atores” 

(BRAGA, 2007 p. 5). 

Hine (2005) afirma que a etnografia, em sua forma primária, consiste na submersão 

do pesquisador no mundo que será estudado por um determinado tempo e, ainda, que sejam 

consideradas as relações formadas entre quem participa dos processos sociais - através do 

recorte do mundo realizado -, objetivando dar sentido às pessoas (quer esse sentido seja feito 

por suposição ou então implicitamente na forma que as próprias pessoas dão sentido às suas 

vidas). 

O etnógrafo reside numa espécie de mundo intermediário, sendo simultaneamente 

um estranho e um nativo, tendo que cercar-se suficientemente tanto da cultura que estuda, 
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para entender seu funcionamento, como manter a distância necessária para dar conta de seu 

estudo (HINE, 2005). 

A partir da inserção do pesquisador na comunicação mediada por computador 

(CMC) para a observação e investigação de práticas culturais e de comunicação, não se 

substitui o campo de pesquisa por um “não lugar” - termo usado por Lemos (1996) -, mas por 

uma mera continuação do território offline (que se dá através da troca de conversações por 

meio da internet). A Comunicação Mediada por Computador constitui um meio de 

comunicação, um ambiente de relacionamento e um meio cultural, fornecendo evidências 

claras da conexão entre a antropologia com a cibercultura (MONTARDO; ROCHA, 2005, p. 

8). 

Kozinets (2007) relata que a netnografia, como transposição virtual das formas de 

pesquisa face a face, apresenta vantagens explícitas, tais como: consumir menos tempo; ser 

menos dispendiosa e menos subjetiva; além de menos invasiva (já que pode se comportar 

como um meio ao olhar do pesquisador sobre comportamentos naturais de uma comunidade 

durante seu funcionamento). Entretanto, a netnografia perde em termos de comunicação não 

verbal na presença offline, que pode revelar detalhes não possibilitados pelo texto escrito no 

ambiente virtual. 

O mesmo autor caracteriza quatro procedimentos básicos de metodologia da 

netnografia, relatando a possibilidade de serem acrescidos outros procedimentos a estes: 

“enquanto a internet continua a crescer, essas técnicas se tornam até mais relevantes para 

audiências gerais e compreensões contemporâneas, e quaisquer mudanças feitas para serem 

adaptadas ao ambiente digital podem apenas servir para deixá-las mais úteis” (KOZINETS, 

2007, p 6). São estes os procedimentos: a) Entrée cultural; b) Coleta e análise dos dados; c) 

Ética de Pesquisa; d) Feedback e checagem de informações com os membros do grupo. 

Por sua vez, a coleta dos dados se dará por meio de pesquisa participante e a sua 

respectiva análise, através da análise de conteúdo. Estas duas etapas metodológicas serão 

descritas mais detalhadamente a seguir. 
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4.1 COLETA DE DADOS 

 

Como o problema de pesquisa deste trabalho é descobrir de que forma as 

organizações varejistas no país utilizam o Twitter como um instrumento de comunicação 

mercadológica, a coleta de dados foi realizada diretamente na Timeline das organizações 

varejistas no respectivo microblog. 

A amostra foi escolhida de forma intencional por julgamento, a partir do relatório da 

revista Exame, Melhores e Maiores (2010), selecionando entre as 20 maiores organizações 

varejistas as que possuíssem um perfil no microblog administrado no Brasil (portanto estando 

em português), conforme observado no Quadro 6: 

Quadro 6 – Escopo das empresas a serem pesquisas com endereço do Twitter 
ORGANIZAÇÃO TWITTER 

Carrefour @carrefourcombr5 

Pão de Açúcar 
@paodeacucar 
@tudoextra6 

Wal-Mart @mundowalmart 
Casas Bahia - 

Lojas Americanas @americanascom 
B2W - Submarino @novo_submarino 

Ponto Frio @pontofrio 
Casas Pernambucanas @pernambucanas 

Magazine Luiza @magazineluiza 
Sendas Distribuidora - 

Atacadão - 
Renner @Lojas_Renner 

Lojas Riachuelo @riachuelo 
Mc Donald's - 
G. Barbosa - 

Marisa Lojas @lojas_marisa7 
Zaffari & Bourbon @zaffaribourbon 

Prezunic - 
Insinuante - 

Bretas - 
FONTE: Melhores e Maiores (2010) com pesquisa do autor 

 
 
 
 

____________________ 
 
5. Quando da pesquisa havia 02 pefis do Carrefour: @carrefourbrasil e @carrefourcombr, ambos encontrados 

respectivamente a partir dos sites: www.grupocarrefour.com.br e www.carrefour.com.br. O autor tentou contato 

via Twitter sem obter resposta. Optou-se por este perfil por ter maior frequência de tweets na época da pesquisa. 

6. Após a coleta de dados foi modificado para @familiaextra 

7. Após a coleta de dados foi modificado para @voudemarisa 
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Como observado no Quadro 6, das 20 maiores empresas varejistas que perfazem o 

escopo da pesquisa, 12 destas possuem pelo menos uma conta no Twitter. Deve-se relatar que 

o Grupo Pão de Açúcar possui dois endereços no Twitter nesta pesquisa, referentes às suas 

lojas do Pão de Açúcar - @paodeacucar - e o Extra - @tudoextra.  

Necessário se faz informar também que a B2W é uma organização formada através 

da fusão das lojas de e-commerce Submarino com a Americanas.com - que já estava 

representada na pesquisa pela Lojas Americanas (loja física). 

A coleta dos dados foi realizada na página de cada uma das organizações (Timeline), 

copiando seus tweets diariamente no software Microsoft Word para posterior análise (visto o 

Twitter barrar o acesso a tweets posterior a sete dias). O período de coleta destes dados, de 

acordo com o que pressupõe a pesquisa [net] etnográfica, não tem prazo certo para finalizar, 

sendo necessário perceber a saturação das mensagens (repetição constante do que já fora 

encontrado, sem que apareça algo novo) para que se possa encerrar a respectiva coleta 

(GODOY, 2005). 

Assim, a coleta se deu no período de 30 dias, iniciando-se no dia 17/12/2010 e 

encerrando-se no dia 15/01/2011 (tendo, portanto, 15 dias em cada mês). Este período foi 

utilizado com o propósito de evitar um viés que a pesquisa poderia acarretar, visto 

compreender o período de festas de fim de ano, que é sabido por todos ser um período 

bastante significativo para o comércio e, consequentemente, para promoções de vendas. 

Exclui-se, dessa forma, a sazonalidade que o período da pesquisa traz (sendo assim realizadas 

duas análises temporais, com intuito de compará-las). 

Assim, os tweets coletados neste período tiveram seus conteúdos analisados a partir 

do emprego da técnica da análise de conteúdo, com seu detalhamento informado no item 4.2. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para se chegar ao resultado proposto para esta pesquisa, necessário se faz utilizar a 

análise de conteúdo dos tweets coletados das organizações varejistas. A análise de conteúdo 

aparece como um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. O primeiro passo é 

denominado análise categorial, pretendendo tomar em consideração a totalidade de um texto, 
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passando-o pelo crivo da classificação e do recenseamento; segundo, frequência da presença 

(ou ausência) de palavras-chave (BARDIN, 2002).  

No caso específico deste trabalho, foram utilizadas como ponto de partida as duas 

categorias criadas por Recuero e Zago (2009, 2010) através da divisão dos tweets em 

informacionais (subdivididos em pessoais, notícias, opinativos, links e automáticos) e 

conversacionais (subdivididos em diretos e indiretos), analisando o capital social gerado pelos 

usuários do microblog. Nesta pesquisa foram criadas novas subcategorias para a categoria 

informacional – a partir de um pré-teste realizado nos dias 02/12/2010 e 03/12/2010 com a 

coleta de 64 tweets nas Timelines das organizações varejistas pesquisadas – por se tratar de 

um objeto de análise diferente do que estudaram as referidas pesquisadoras. 

O Quadro 7 apresenta as categorias e subcategorias que a literatura pressupõe para a 

análise desta pesquisa. 

Quadro 7 – Categorização dos tweets das organizações varejistas 

Tipos de Tweets 

Informacional 

Propaganda (Divulgação de produtos) 
Sorteio 
Notícias (Própria ou Repassada de Terceiros - RT) 
Links 
Oferta de emprego 

Conversacional 
Diretos 
Indiretos 

Ambos  
FONTE: Adaptado de Recuero e Zago (2009, 2010). 

Os tweets coletados na Timeline de cada uma das organizações varejistas que fazem 

parte do escopo desta pesquisa foram categorizados, inicialmente, a partir das principais 

tendências de apropriação identificadas na literatura: informacional e conversacional, 

conforme afirmam Java et al (2007) e Recuero e Zago (2009; 2010) que o Twitter é utilizado 

pelos usuários de uma forma focada em apropriações relacionadas ao acesso à informações e 

ao estabelecimento de conversações entre os atores. Deve-se relatar que, embora um tweet 

seja limitado a 140 caracteres, muitos deles contêm mais de uma frase, sendo possível que se 

adequem a mais de uma destas categorias (ou subcategorias), sendo classificados na categoria 

“ambos”, portanto, quando não ficar claro sua conotação informacional ou conversacional.  

Vale salientar que em alguns casos pode ocorrer a presença no tweet de frases com 

conotação conversacional e informacional, mas ter maior relevância para uma delas. Ex: 

@barateiro Boa tarde, seguidores! O Barateiro deseja a todos um Feliz Ano Novo! Festeje 
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com esta sensacional TV 42’ que está em promoção www.barateiro.com.br/tv42 (neste caso 

embora tenha no tweet uma conversação, mas este é apenas uma abertura para oferecer um 

produto, sendo contabilizado, neste caso, como informacional/propaganda). 

Após serem classificados os tweets em uma destas duas categorias, os mesmos foram 

subdivididos em subcategorias de acordo com o conteúdo que continham. Na categoria 

informacional, os tweets foram classificados em: 

a) Propaganda (divulgação de produtos/serviços) contendo palavras como: oferta, 

promoção, liquidação entre outras. Ex.: @barateiro Aproveitem a grande queima de estoques 

do barateiro! Produtos com até 70% de desconto. Confiram: www.barateiro.com.br 

b) Sorteio (promoção relacionada a sorteio de brindes ou descontos) com o intuído de 

conquistar/manter seguidores, contendo palavras como: sorteio, RT esta mensagem para 

participar, dentre outros. Ex.: @barateiro Sigam-nos e RT “O melhor lugar para fazer 

economia é no @barateiro”. Quando chegarmos a 5 mil seguidores sortearemos um Iphone. 

c) notícias (relacionadas à divulgação de informações em geral, que podem ou não 

estar relacionados ao seu produto/serviço). Estas ainda são divididas em outra 2 

subcategorias: própria (quando são de sua autoria) e RT (quando são repassadas por terceiros, 

sendo pois RT para os seus seguidores). Ex.1: @barateiro Você sabe como que funciona a 

tecnologia 3D? Saiba como no nosso blog www.blogdobarato.com.br  // Ex.2: @barateiro 

Esta é a hora RT @exame Presidente Dilma reduziu o IPI sobre Ipads para facilitar o acesso 

da internet à população brasileira. 

d) links (tweets com links apontando para seu site de e-commerce, blog, Facebook, 

site institucional ou para sites de terceiros, quando de notícias). Vale ressaltar que não serão 

contabilizados na análise descritiva como informacional, pois pode ocorrer seu uso também 

numa conversação (direta ou indireta). Está presente mais para quantificar o percentual de 

tweets que são enviados com links, devido se esperar o seu grande uso por conta da limitação 

de espaço que o microblog oferece (140 caracteres).    

e) Empregos (relacionado à oferta de empregos). Ex.: @barateiro Se você é 

desenrolado, gosta de desafios e mora na cidade de Fortaleza, venha fazer parte da família 

Barateiro. Mande CV para seleção@barateiro.com.br 
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Por sua vez, na categoria conversacional, os tweets foram subdivididos em:  

a) diretos (contendo mensagens direcionadas a um usuário específico, normalmente 

em resposta a uma indagação feita por um usuário, possuindo, portanto, o “@” acompanhado 

do nickname do usuário, caracterizando uma conversação direta). Qualquer tweet que tiver 

alguma informação dada diretamente a um usuário será considerada “Conversacional Direta”, 

mesmo que contenha link para a venda de algum produto no site. Ex.: @barateiro 

@consumidoraX Vi a sua reclamação e gostaria de ajudá-la. Favor passar para o email 

sac@barateiro.com.br maiores detalhes.  

b) indiretos (tweets direcionados a toda a rede, como, por exemplo, uma pergunta ou 

saudação). Neste caso não é dada nenhuma notícia sobre um produto ou serviço, apenas uma 

saudação ou pergunta aos seguidores. Ex.: @barateiro Bom dia, seguidores! Tudo pronto para 

a festança de São João? :) 

Deve ser ressaltado também que em cada categoria só foi considerado uma 

subcategoria (com a exceção da subcategoria “links” que embora esteja presente na categoria 

“informacional”, não é contabilizada no somatório dos tweets desta categoria) e nos casos em 

que ficaram dúvida ou realmente continham duas subcategorias no mesmo tweet, foram 

assinaladas na categoria “Ambos”. Dessa forma o somatório dos tweets nas categorias 

conversacional, informacional e ambas se limitará a 100%, permitindo uma análise mais 

precisa dos resultados obtidos. Ex.: @barateiro E já temos o vencedor do sorteio de hoje. \o/ 

@ganhadorX. O prêmio é essa super bike da Caloi: www.barateiro.com.br/caloi (neste caso é 

um tweet que está na subcategoria “sorteio” (categoria informacional), mas que a utiliza para 

fazer propaganda também da bike Caloi, assim sendo contabilizada na categoria “Ambos” 

para não enviesar a análise dos dados). 

Para ser feita esta categorização, o material coletado fora inicialmente organizado 

através do editor de texto MS Word, dividindo os tweets de cada organização por período 

(Dezembro/2010 e Janeiro/2011) e fazendo uma limpeza nos dados coletados para que 

tivessem apenas o nickname da organização e o tweet enviado para que com isso fosse 

facilitado a sua respectiva análise. Após esta etapa de organização primária dos dados, os 

mesmos foram exportados para o MS Excel para a respectiva análise descritiva (total de 

tweets por organização e geral, total por categoria e subcategoria dentre outros).  
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Na análise qualitativa dos tweets foi utilizado o software AtlasTi8 (versão 6.2 Demo) 

para que se pudesse perceber relações entre as categorias e subcategorias e o porquê de tais 

relações (o que não é possível a partir uma mera análise descritiva). 

Também foi utilizada a ferramenta online TweetGrader9 para análise do capital social 

gerado – principalmente relacionado à influência, autoridade, poder e alcance das mensagens 

das organizações - entre os usuários do Twitter, ranqueando-as conforme algoritmos próprios 

da ferramenta para tal. Esses algoritmos são calculados conforme os seguintes fatores: 1. 

Quantidade de seguidores; 2. Relevância dos seguidores (quanto mais influentes forem, 

melhor); 3. Quantidade de Atualizações (tweets); 4. Frequência de atualizações; 5. Quociente 

da divisão entre seguidores e seguidos (quanto maior, melhor); 6. Engajamento (relacionado a 

partir do número de tweets que são RT e quantidade de vezes que se é referenciado ou citado 

no Twitter através de @username). 

A partir do resultado destes fatores o algoritmo TweetRank traz duas informações 

para análise - além das quantidades de seguidores, seguidos e tweets: a) Grade: comparação 

com os usuários do Twitter que estão no Banco de Dados da ferramenta. Ex.: Pontuação 80 

significa que 80% dos outros usuários (quase 10 milhões quando calculado o resultado das 

respectivas empresas) têm uma pontuação menor que o perfil analisado; b) Ranking: 

representa exatamente a colocação frente aos outros usuários já analisados. 

Como não é de interesse desta pesquisa comparar como as organizações varejistas no 

Brasil estão em relação aos outros perfis no mundo (empresariais ou não), utilizar-se-á este 

relatório apenas para comparar as 13 empresas varejistas que compõem esta pesquisa, 

classificando-as conforme sua maior relevância no microblog (relacionando-as com seus 

tweets coletados para tentar descobrir o porquê de maior ou menor influência). 

Para uma melhor apresentação dos tweets de cada organização desta pesquisa, 

utilizou-se a ferramenta online Tagxedo10 para a criação de uma Word Cloud (nuvem de 

palavras) de todos os tweets coletados entre o dia 17 de dezembro de 2010 a 15 de janeiro de 

2011 por cada organização.  

 

_______________________ 
 

8. Software para análise de dados qualitativos. Disponível em: < http://www.atlasti.com/ >.  
9. Software online para designar influência no Twitter. Disponível em < http://tweet.grader.com/ >.  
10. Software online para criação de Word Cloud. Disponível em: < http://www.tagxedo.com/app.html >. 
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Deve-se relatar ainda que para uma maior precisão das palavras, excluíram-se na 

ferramenta as palavras que se referem ao nome das organizações. 

Por último, foram realizados dois testes como cliente oculto seis meses após a coleta 

dos dados desta pesquisa - nos dias 01/07/2011 e 04/07/2011 -, encaminhando-se um tweet 

com uma saudação as 13 empresas pesquisadas para verificar se as mesmas dão retorno 

(respondendo de alguma forma à referida saudação) e, em caso positivo, em quanto tempo o 

mesmo seria feito. 

No próximo capítulo apresentam-se a análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

 



5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados encontrados ao analisar a comunicação 

efetuada pelas maiores organizações varejista através do microblog Twitter. Este capítulo está 

dividido em duas etapas: descrição e discussão dos resultados. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A coleta dos dados se deu no período de 27/12/2010 a 15/01/2011 com 13 

organizações varejistas que possuem perfil no Twitter – entre as 20 maiores do setor varejista, 

de acordo com relatório da Exame Melhores & Maiores (2010) -, perfazendo 15 dias tanto no 

mês de dezembro quanto em janeiro para evitar algum viés que pudesse ocorrer por conta das 

festas de fim de ano. A Figura 15 apresenta o perfil atual das organizações varejistas da 

pesquisa: 

FIGURA 15: Perfil atual das organizações que compõem a pesquisa. 
FONTE: Criação do autor a partir de informações da Timeline das organizações em Jun/2011. 
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Vale ressaltar, novamente, que duas destas empresas mudaram seu perfil após a 

coleta de dados da pesquisa, Extra - @tudoextra para @familiaextra - e Lojas Marisa - 

@Lojas_Marisa para @voudemarisa -, alterando, assim, além do endereço no Twitter, sua 

frase de apresentação. O @tudoextra tinha como frase “queremos construir um 

relacionamento duradouro com você”, alterando para “o @familiaextra é o perfil oficial do 

Extra no Twitter! Encontre ofertas e concursos exclusivos, além do melhor atendimento. 

Sempre! http:// www.extra.com.br”. Por sua vez, a @Lojas_Marisa trazia apenas o endereço 

do site oficial http://www.marisa.com.br, alterando para “Twitter oficial das Lojas Marisa. 

Vamos conversar sobre moda? Posso te ajudar a decidir o look de hoje? 

http://www.marisa.com.br”. 

Além destas alterações, ressalta-se mais uma vez que a varejista Carrefour possui 

dois perfis oficiais no Twitter: @carrefourbrasil – referente às lojas físicas e tendo link 

apontando para o Twitter no site www.grupocarrefour.com.br - e @carrefourcombr – perfil 

exclusivo para as redes sociais e tendo seu link no site www.carrefour.com.br -, escolhendo-se 

o segundo perfil por conta da maior utilização na ferramenta quando da coleta dos dados da 

pesquisa e possuir mais pontos em comum com as outras organizações da pesquisa. 

Retomando a análise dos dados da pesquisa, a mesma será apresentada a seguir em 

um recorte temporal de 30 dias - sendo 15 dias em dezembro e 15 dias em janeiro - e com a 

descrição dos resultados tanto individualmente, por cada uma das 13 organizações 

pesquisadas, quanto pelo setor de uma forma geral, respondendo ao objetivo da pesquisa. 

A Tabela 2 apresenta os dados gerais da pesquisa. 

PERÍODO TOTAL DE 
TWEETS 

% 

Dez/10 2.978 52 
Jan/11 2.720 48 

TOTAL 5.698 100 
Tabela 2 – Dados Gerais da Pesquisa. 
FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 

 

Como observado na Tabela 2, foram analisados 5.698 tweets na pesquisa, ocorrendo 

pouca variação destes nos dois períodos coletados (52% destes ocorreram em dezembro e 

48%, consequentemente, em janeiro). Levando-se em conta que foram coletados tweets de 13 

organizações varejistas no Brasil, tem-se uma média de 438 tweets por empresa no período 

ou, ainda, de aproximadamente 15 tweets por dia por cada organização. 
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Para uma maior compreensão das organizações estudadas, o Gráfico 3 mostra o 

quantitativo total de tweets das 13 varejistas (não apenas estes 5.698 do período que foram 

coletados). 

GRÁFICO 3 – Representação do quantitativo de tweets por organização 
 

FONTE: TweetStats11 até o mês de Jan/2011, 

A partir do Gráfico 3 percebe-se que algumas organizações se sobressaem no quesito 

quantidade de tweets. Há que se ressaltar, entretanto, que esta diferença pode ser reflexo do 

período de tempo que a organização se encontra no Twitter (Pão de Açúcar, Pernambucanas, 

Ponto Frio, Riachuelo, Submarino e WalMart criaram o perfil em 2008; já as Americanas, 

Extra, Magazine Luiza, Marisa, Renner e Zaffari & Bourbon em 2009; finalmente, o 

Carrefour12 criou o seu perfil apenas em junho de 2010), mas permite tirar algumas 

conclusões acerca do mesmo. O Extra é disparado o varejista da pesquisa que mais “tuitou”, 

com mais de 18 mil tweets, enquanto que a Lojas Marisa é a empresa que menos se utiliza 

desta ferramenta (pelo menos ativamente, visto poder fazer pesquisas passivamente acerca do 

que falam sobre ela no microblog, o que não é objeto desta pesquisa).  

_______________________ 
 
11. Site de Estatísticas do Twitter. Disponível em < http://tweetstats.com >. 

12. O Carrefour possui o perfil @carrefourbrasil no Twitter desde setembro de 2009, este sendo voltado para as 

lojas físicas. Somente em junho de 2010 que foi criado seu perfil exclusivo para as lojas virtuais, o 

@carrefourcombr. 
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A Tabela 3, por sua vez, traz a descrição dos tweets analisados por categoria. 

CATEGORIA TOTAL DE TWEETS % 
Conversacional  3.707 65,1 
Informacional 1.977 34,7 

Ambos 12 0,2 
Tabela 03 – Descrição total dos tweets por categoria. 
FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 
 

Numa análise preliminar da Tabela 3 – que apresenta os tweets divididos por 

categorias -, verifica-se que a grande maioria destes é categorizada como conversacionais – 

65,1% -, enquanto que apenas 34,7% referem-se à categoria informacional. Contudo, para 

uma maior compreensão destes dados, necessário se faz apresentar a classificação por 

organização varejista, conforme mostra o Gráfico 4.  

GRÁFICO 4 – Classificação dos tweets por categoria e organizações. 

FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 

 

Percebe-se no Gráfico 4 uma grande disparidade entre o total de tweets 

conversacionais de duas organizações: Ponto Frio e Extra. Somando-se o total de tweets 

somente destes dois varejistas, tem-se 3.202 tweets, o que representa 56% do total de tweets 

de toda a pesquisa. Ao analisar o Gráfico 4 conclui-se, pois, que estas duas organizações 
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influenciaram o resultado observado na Tabela 3, a qual apresenta a maioria dos tweets na 

categoria conversacional. 

Analisando-se por organização, conforme o Gráfico 4, percebe-se que 7 das 

organizações varejistas – Americanas, Carrefour, Magazine Luiza, Pernambucanas, Renner, 

Submarino e Walmart – utilizam-se do Twitter, em sua maioria, com mensagens 

informacionais. Por sua vez, apenas 38% das organizações pesquisadas – Extra, Pão de 

Açúcar, Ponto Frio, Riachuelo e Zaffari & Bourbon – utilizam-no com o intuito de 

comunicar-se através de conversação com seus seguidores. Há também que se observar que o 

Extra, Pão de Açúcar e Ponto Frio são organizações de uma mesma holding, podendo ter uma 

empresa que administra ambos os perfis nas redes sociais. 

Conclui-se, a partir do Gráfico 4, que as organizações varejistas presentes nesta 

pesquisa utilizam-se do Twitter para comunicarem-se com seus seguidores através de 

mensagens informacionais – perfazendo 8 organizações, contra 5 que se possui, em sua 

maioria, tweets conversacionais -, embora a quantidade de tweets contendo mensagens 

conversacionais (65,1%) tenha sido superior (por conta das duas empresas que mais “tuitam” 

o fazerem para fins de conversação, conforme já explicado anteriormente). 

Vale ressaltar, conforme o Gráfico 3 já apresentava, que a empresa que menos “tuita” 

na pesquisa é a Lojas Marisa (não tendo efetuado qualquer tweet nos 15 primeiros dias de 

janeiro de 2011 em que a pesquisa foi realizada) com apenas 3 tweets ao todo. Também 

utilizam pouco a ferramenta as organizações Pão de Açúcar (43 tweets coletados) e Zaffari 

Bourbon (com 49 tweets). 

A Tabela 4 apresenta o total de tweets das organizações varejistas nas categorias 

conversacional, informacional e ambos nos dois respectivos períodos do recorte temporal da 

pesquisa. 

 

CATEGORIA DEZ/10 JAN/11 
VARIAÇÃO 

% 
Conversacional 1.940 1.767 -8,9 
Informacional 1.024 953 -6,9 

Ambos 12 0 -100 
TOTAL 2.976 2.720 -8,6 

Tabela 4 – Descrição dos tweets por Categoria x Período. 
FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 
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Percebe-se, na Tabela 4, que houve uma redução na quantidade de tweets em todas as 

categorias do período de Dezembro/2010 a Janeiro/2011 – redução média total de 8,6%. Este 

fato pode ser reflexo do período de festas de fim de ano (Natal e Ano Novo) que é conhecido 

por ser um período de boas vendas para o comércio varejista, demandando assim uma maior 

quantidade de tweets tanto promocionais – categoria informacional – quanto para tirar dúvidas 

dos clientes – categoria conversacional. Talvez não tenha ocorrida uma redução mais 

significativa nos tweets promocionais por conta dos “Saldões de Vendas” com o intuito de 

desovar o estoque preparado para o fim de ano. 

A Tabela 5 apresenta o total de tweets das organizações varejistas na categoria 

conversacional, informando também o total obtido em cada subcategoria: direta e indireta. 

ORGANIZAÇÕES CONVERSACIONAL 
DIRETA 

CONVERSACIONAL 
INDIRETA 

Americanas  02 05 
Carrefour 15 11 

Extra 1.179 19 
Magazine Luiza 132 19 

Lojas Marisa 0 0 
Pão de Açúcar 26 04 
Pernambucanas 24 02 
Ponto Frio 1.562      67 

Renner 05 05 
Riachuelo 398 15 
Submarino 22 49 
Walmart 81 37 

Zaffari & Bourbon 06 22 
TOTAL 3.452 255 

Tabela 5 – Total de tweets das organizações nas Subcategorias Conversacional. 
FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 

 

Verifica-se, na Tabela 5, a quase totalidade da comunicação entre as organizações e 

seus seguidores sendo categorizada como “conversacional direta”, resultando em 93% do total 

dos tweets conversacionais. Vê-se que a Lojas Marisa não teve qualquer conversação com 

seus seguidores no período de coleta dos dados, enquanto que a Renner teve a mesma 

quantidade em ambas as conversações (também em pouca quantidade). As varejistas 

Americanas, Submarino e Zaffari & Bourbon foram as que tiveram mais tweets de 

conversação indireta que direta. Como já mencionado no Gráfico 4, as empresas Extra e 

Ponto Frio são disparadas as que mais conversam diretamente com seus seguidores, 

respectivamente com 1.179 e 1.562 tweets. O Ponto Frio também é a empresa que mais se 
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comunica com seus seguidores por meio de mensagens indiretas, com 67 tweets, seguida 

pelas varejistas Submarino e Walmart, com 49 e 37 tweets respectivamente. 

Há que ser informado que a quantidade de tweets conversacionais diretos poderia ser 

maior caso o Ponto Frio - @pontofrioSAC - e WalMart - @Walmart_Atende - não tivessem 

um perfil exclusivo para tirar dúvidas e reclamações (serviço SAC nas redes sociais). A 

Walmart ainda tem um perfil exclusivo para pessoas interessadas em games, o 

@Walmart_Games, que oferece descontos e promoções exclusivas aos seguidores. O Extra e 

o Pão de Açúcar, embora também não possuam outro perfil no Twitter exclusivo para o SAC, 

tiveram diversas mensagens contendo o endereço de e-mail - 

casadocliente2.0@grupopaodeacucar.com.br - para dúvidas e reclamações que não poderiam 

ser tiradas diretamente no microblog. 

Outro fator que se torna complicador da análise é que não se pode ter acesso às 

Direct Messages (DM), dessa forma não podendo contabilizar precisamente o percentual de 

tweets que são conversacionais e, nestes casos, diretos. 

A Tabela 6 apresenta o total de tweets das organizações varejistas na categoria 

informacional, mostrando também o total obtido em cada subcategoria: propaganda, sorteio, 

notícias, links e emprego. 

 

Organizações Propaganda Sorteio Notícias Links
13 Emprego 

Americanas  112 0 0 113 01 
Carrefour 110 07 02 113 0 

Extra 174 29 2 336 01 
Magazine Luiza 324 13 136 467 0 

Lojas Marisa 03 0 0 03 0 
Pão de Açúcar 04 0 09 14 0 
Pernambucanas 38 02 08 52 0 

Ponto Frio 101 47 11 259 0 
Renner 73 11 05 87 01 

Riachuelo 93 23 76 203 0 
Submarino 39 140 12 120 0 
Walmart 311 27 11 345 0 

Zaffari & Bourbon 07 0 14 19 0 
TOTAL 1.389 299 286 2131 3 

Tabela 6 – Total de tweets das organizações nas Subcategorias Informacional. 
FONTE: Criação do autor conforme a pesquisa. 
 
_______________________ 
 

13. Não é somado para determinar a quantidade de tweets informacionais, visto haver links em ambas as 
categorias. Está presente apenas para verificar a sua recorrência nos tweets enviados. 
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Algumas informações chamam logo a atenção ao observar a Tabela 6, como o grande 

número de tweets que contém algum link externo ao Twitter, somando-se 2.131 tweets com os 

mesmos (representando que de cada 10 tweets enviados, aproximadamente 4 contêm algum 

link). Os extremos das subcategorias informacionais são a propaganda e a divulgação de 

vagas de emprego, com 1.389 tweets relacionados a qualquer tipo de propaganda ou 

promoção de vendas e apenas 3 tweets ofertando vaga. Conclui-se, pois, que o Twitter não é 

um bom canal para se buscar emprego nas empresas varejistas e que a propaganda (incluindo 

qualquer tipo de divulgação ou promoção de vendas) é o que tem maior recorrência nas 

estratégias das organizações no Twitter. 

Na subcategoria sorteios – referente a qualquer tipo de promoção com os usuários do 

Twitter, não relacionado diretamente à promoção de vendas – a Submarino é a campeã neste 

quesito. Ela sozinha é responsável por 47% de todos os sorteios realizados no microblog nesta 

pesquisa e, ainda, representa 53% de todos os tweets encaminhados pela Submarino na 

mesma. Por outro lado, as empresas Americanas, Lojas Marisa, Pão de Açúcar e Zaffari & 

Bourbon não fizeram qualquer tipo de sorteio, o que no microblog é importante para 

conquistar e manter seguidores (LI, 2009; EXACTTARGET, 2011). 

Em relação às notícias (diretas e através de retuítes - RT), a Maganize Luiza é a 

empresa que mais se utiliza do Twitter para este motivo. Ela representa 48% de todas as 

notícias divulgadas no microblog durante a pesquisa (destas, 129 diretas e apenas 7 retuitadas 

de terceiros). Em seguida, aparece a Riachuelo com 76 tweets de notícias (sendo a que mais 

“retuita” mensagens de terceiros, referindo-se a 25 destes).  

Vale ressaltar que os tweets de notícias da Magazine Luiza encaminhavam para o seu 

blog, oferecendo maiores informações sobre uma nova tecnologia ou sobre saúde, passando 

um tweet em sequência de propaganda oferecendo um produto relacionado à informação dada 

(como uma TV 40 polegadas em 3D depois de explicar como era a tecnologia destas 

televisões ou então ofertando um medidor cardíaco após informar sobre os riscos de caminhar 

sem acompanhamento médico). 

Para se analisar que tipo de mensagem mais atrai e mantém seguidores no Twitter, 

necessário se faz conhecer a quantidade inicial destes quando do início da coleta de dados. O 

Gráfico 5 apresenta a quantidade de seguidores por cada empresa participante da pesquisa. 

 



112 

 

GRÁFICO 5 – Quantidade de followers das organizações pesquisadas. 

FONTE: TwitterCounter até o mês Jan/2011. 

Observa-se, no Gráfico 5, a liderança da varejista Submarino na quantidade de 

seguidores – possuindo quase que o triplo da segunda colocada, a Americanas. A Tabela 6 

apresentou que mais da metade dos tweets da Submarino são mensagens contendo algum tipo 

de sorteio, o que pode ser uma boa explicação para tamanha diferença em relação aos seus 

concorrentes. Contudo, não se pode afirmar que somente os sorteios explicam estes quase 145 

mil seguidores, tendo em vista a segunda colocada – a Americanas – possuir 50.365 

seguidores sem ter passado qualquer tweet referente ao sorteio durante o período da coleta de 

dados. 

 

5.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após descrever os resultados da pesquisa acerca de como as organizações varejistas 

no Brasil se utilizam do microblog Twitter para se comunicarem com seus consumidores, 

buscar-se-á, neste subcapítulo, compreender o porquê de tais resultados através de uma 

análise mais específica do conteúdo dos tweets coletados e relacionando-os ao que a teoria 

afirma. 

_______________________ 
14. TwitterCounter é um site de estatísticas do Twitter. Disponível em < http://twittercounter.com/ >. 
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A discussão dos resultados será feita em duas etapas: a) por categoria - informacional 

e conversacional -, apresentando também as organizações mais influentes na pesquisa; b) 

apresentação e discussão de um teste de cliente oculto realizado, no qual foram repassadas 

duas mensagens de saudações em dois dias distintos às organizações que compõem esta 

pesquisa seis meses após a coleta dos dados com o intuito de verificar seu tempo de resposta. 

 

5.2.1 Discussão por categorias 

 

� Informacional 

 

Conforme apresentado anteriormente no Capítulo 3, Recuero e Zago (2010) 

realizaram uma pesquisa com usuários do Twitter e verificaram a predominância do uso 

informacional nesta plataforma. Do total de tweets, 62% destes relacionavam-se a categoria 

informacional, sendo assim caracterizados: a) com repasse de notícias (46,7%), b) opiniões 

(25,3%) e, por fim, c) informações gerais (29,1%). A pesquisa também indagou aos 

entrevistados qual era a principal função do Twitter e 75% apontaram-na como fonte de 

informações e 74% como um espaço para divulgar links interessantes (apenas 45% apontaram 

ser um espaço para conversar com os amigos). 

Verifica-se que nesta pesquisa realizada com organizações varejistas brasileiras 

foram obtidos resultados equivalentes, conforme apresentado no Gráfico 4: das 13 

organizações varejistas da pesquisa, 7 destas - representando os mesmos 62% verificados por 

Recuero e Zago (2010) ao ser analisar usuários da ferramenta – utilizam-se do Twitter com 

fins informacionais – destes tweets, 70% para fazer propaganda ou promoção de vendas (cf. 

Tabela 6). As mensagens, a seguir, apresentam este uso do Twitter para fins promocionais: 

@carrefourcombr: #MegaSaldao é aqui: HD Externo 500GB Portátil 
Samsung por R$195 em 6x sem juros http://bit.ly/fe092e Válido por 1 hora! 
 
@magazineluiza: Procurando um Smartphone? Conheça o especial que criei 
só para meus seguidores do Twitter #SmartPhonePraTodos 
http://maga.lu/bvwO2b 
 
@lojas_marisa: Ainda dá tempo. Descontos de até 50%. Não perca esta 
chance! www.marisa.com.br 
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@pontofrio: Alô alô! http://pingu.im/CapitaoPinguim acaba de colocar o 
Blu-Ray Tropa de Elite 2 com desconto + Frete Grátis Brasil! 
 
@Lojas_Renner: É tempo de #GrandesOfertas aqui na Renner. Passe na 
loja mais perto e confira os descontos. http://bit.ly/e6USqn 
 
@novo_submarino: Para quem pediu #PromoSub especial em roteadores 
não perca: R$50 de desconto no Roteador com 3 antenas! 
http://migre.me/3zJ18 
 
@mundowalmart: Quanto mais você compra, mais descontos você ganha! 
TODA a Loja de DVDs & Blu-Ray com Desconto Progressivo! 
http://bit.ly/i1L0qw 

 

Verifica-se nestes tweets que todos se referem à estratégia de comunicação 

tradicional, a qual é aplicada indistintamente na respectiva rede de relacionamento virtual. 

Kotler e Keller (2006) conceituam a comunicação de marketing como a forma pela qual as 

empresas buscam informar, persuadir e lembrar seus consumidores sobre produtos e suas 

marcas. Os mesmos afirmam que para as organizações o problema não é comunicar, e sim o 

que dizer, como dizer e com que frequência dizer. Assim, conclui-se não ser errado fazer 

promoção de vendas ou propaganda nesta plataforma – segundo Li (2009), é até esperado e 

aceito pelos usuários que seguem marcas -, mas as mesmas devem ser adaptadas à mídia que 

está sendo utilizada, tendo, portanto, uma estratégia clara de comunicação (conciliar 

informação de produtos com relacionamento através de conversação bilateral e não unilateral 

como se observa na maioria das organizações pesquisadas).  

Na categoria informacional, “sorteios” vêm em seguida como de maior utilização 

pelas organizações varejistas – com 15% de uso como observado na Tabela 6. O uso de 

sorteios nas mídias sociais é interessante tanto para conseguir novos seguidores quanto para 

mantê-los – desde que se tenha uma boa estratégia de comunicação e não abuse das 

mensagens promocionais (LI, 2009; EXACTTARGET, 2011). Como mostrado anteriormente 

na Tabela 6, a Submarino é a organização que mais faz sorteios no Twitter e, também, a que 

possui a maior quantidade de seguidores, conforme observado no Gráfico 5 (possuía na época 

quase 120 mil seguidores, enquanto a segunda colocada – Americanas - estava com menos de 

45 mil). Seria imprudente afirmar que estes números se referem exclusivamente aos sorteios 

realizados – deve-se observar que a mesma possui estratégias agressivas de promoção de 

vendas, entre outros fatores -, mas da mesma forma não se pode desprezar o uso destes 
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sorteios na composição de seus seguidores. As mensagens a seguir mostram como são feitos 

sorteios na plataforma: 

@MundoWalmart: Hoje é o último dia para participar da Promoção "Noel, 
cadê meu Intel?"! É a sua chance ganhar um Notebook! http://bit.ly/dc5B6X 
 
@Novo_Submarino: Não está participando da #SuperOperacaoSub? Ainda 
dá tempo! Veja como: http://migre.me/3DBCc O 1º a acertar a frase ganha 
1 Kit 3D LG! 
 
@Novo_Submarino: #TwittStop Envie um modelo de celular Nokia (nome 
e cód. do produto) disponível para venda no Sub que tenha conexão Wi-fi e 
teclado QWERTY. 
 
@PontoFrio: Quer ganhar um MacBook? Participe do concurso 
http://pingu.im/QueroMacBook em nosso Facebook! 
 
@TudoExtra: Quer passar um Carnaval inesquecível em família e ainda 
conhecer a terra da garoa? http://extra.vc/OExtraTeLeva para São Paulo! 
 
@MagazineLuiza: Bom dia, seguidores! Quer ganhar um presente do Papai 
Noel? Encontre-o no Google Street View! #FeriasdeNoel 
http://maga.lu/fy9LgZ 
 

Verifica-se que os prêmios sorteados não têm um valor tão significativo (houve casos 

de sorteios de carros14 0 Km no Twitter) e comumente são relacionados a algum lançamento 

de produto que acabam por gerar propaganda e maior tráfego ao site da organização – sem 

falar que muitas vezes são brindes dados pela indústria para divulgação dos mesmos. Percebe-

se nestas mensagens uma distinção que poderia passar despercebido, mas que faz diferença 

nas campanhas de sorteios da Submarino. Ela se utiliza de prazos curtos, comumente se 

tratando de sorteios do tipo “quem acertar primeiro leva”, fazendo-as em determinados 

horários com relativa frequência. Tal ação estimula os seguidores a verificar diariamente os 

tweets da Submarino para participar dos referidos sorteios – sendo alvo, consequentemente, 

das agressivas promoções de vendas da organização. 

Outro fator que chama a atenção é que nos sorteios da Submarino, frequentemente, 

são solicitadas informações sobre produtos em determinados pontos do site, o que faz com 

que as pessoas tenham que navegar e observar as promoções de vendas existentes no mesmo. 

Vale ressaltar, também, que, conforme observado no tweet do  Ponto Frio,  diversas  vezes os  

_______________________ 
14. A Nissan ofereceu um carro 0 Km a quem primeiro alcançasse a marca de 44.500 retuítes de uma mensagem 
promocional < http://bit.ly/qzQEif >, enquanto que a Suzuki utilizou as mídias tradicionais para divulgar a 
promoção no Twitter, na qual seria dado dicas de localização do SX4 em 5 cidades do Brasil e quem descobrisse 
mais rápido o local nestas 5 cidades ganharia o mesmo < http://bit.ly/qB3brz >. 
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sorteios são feitos solicitando participação em mais de uma rede social, como curtir a página 

da organização no Facebook e/ou postar algum vídeo no YouTube, além de seguir a 

organização no Twitter e/ou ter que retuitar determinada mensagem. 

Na terceira colocação, com 14% de utilização entre as mensagens de natureza 

informacionais, aparecem os tweets de informação propriamente dita - que não se referem 

diretamente a propaganda ou promoção de vendas. Estes tweets podem ser tanto informações 

repassadas – “retuitadas” - por outros usuários ou empresas e que são de interesse dos 

seguidores da organização; ou então ser um tweet próprio da varejista com alguma informação 

que é de interesse geral, como no caso de uma campanha de coleta de alimentos e vestimentas 

para desabrigados de catástrofes naturais. A seguir, serão apresentadas algumas destas 

mensagens: 

@MagazineLuiza: Veja esse video bem legal que explica as diferenças 
entre Plasma X LCD e LED e os diferenciais da TV 3D 
http://maga.lu/eI8DcT 
 
@Riachuelo: Franjas são uma boa pedida em bolsas, detalhes de roupas e 
acessórios. Que tal experimentar em biquínis também? #Dropsriachuelo 
 
@PaodeAcucar: Fabiana Murer, atleta @PaodeAcucar, recebe Prêmio 
Brasil Olímpico 2010. Parabéns Fabiana por mais essa conquista! 
http://bit.ly/fWQTIU 
 
@ZaffariBourbon: Confira o horário de fechamento das lojas em datas 
especiais: http://ow.ly/3ua9V 
 
@Riachuelo RT @annapessanha: Sabado fui na @riachuelo comprar umas 
'roupichas'.. A coleção @ivetesangalo está linda.. Comprei muito.. Hehe 
 
@novo_submarino RT @Helder_Zero: #OperacaoSub @novo_submarino 
Começando o ano com o pé direito...digo, com a mão direita. 

 

O Magazine Luiza utiliza uma estratégia diferenciada de divulgação de informações, 

valendo-se de seu blog para explicar, através de vídeos, dúvidas comuns das pessoas, desde 

diferenças de certos produtos tecnológicos (TVs, smartphones, aparelhos de GPS. dentre 

outros) até receitas culinárias, sendo passado em seguida outro tweet com um produto em 

oferta relacionado ao que foi explicado no vídeo. Houve certa dificuldade para o pesquisador 

na distinção entre mensagens de propaganda e as de informação das organizações que 

trabalham, principalmente, com vestuário: Riachuelo, Pernambucanas, Lojas Renner e 

Marisa. Como visto na primeira mensagem da Riachuelo, foi dada uma consultoria de moda 
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sem dar nome de produtos ou links externos que pudessem proporcionar uma venda (quando 

existia algum destes aspectos, a mesma era caracterizada como propaganda). 

As duas últimas mensagens foram “retuitadas”, respectivamente, pela Riachulo e 

Submarino, ambas demonstrando satisfação dos clientes com determinada compra. Vale 

ressaltar que na pesquisa foram encontrados diversos “retuites” que tinham por objetivo 

responder a uma indagação recebida de clientes (o uso desta técnica é feito para que os outros 

seguidores também tenham acesso à resposta, visto ser repassada a pergunta recebida através 

do retweet) e as mesmas foram caracterizadas na categoria conversacional - direta - e não 

informacional – conforme os seguintes tweets: 

@Riachuelo: Continuaremos! ;) RT @VemPraBelem A @riachuelo é uma 
das poucas lojas que se preocupam com os clientes. Obrigada e continuem 
assim! 
 
@Pernambucanas: Adoramos os looks :) RT @julizambo amei tudinho 
renovei meu guarda-roupa lindo d+ http://twitpic.com/3nt8nt 

 

Percebe-se que caso fossem retirados todos os caracteres que se encontram após a 

sigla de retweet - “RT” - as mensagens continuariam com o mesmo propósito (responder 

positivamente à menção recebida e se fazer próximo ao cliente com a mensagem). Nas 

mensagens, verifica-se o uso de emoticons de uma carinha sorrindo no tweet da 

Pernambucanas e sorrindo e piscando na da Riachuelo, ambas significando contentamento 

com a mensagem recebida. 

Como a subcategoria “Empregos” obteve uma irrisória utilização por parte das 

organizações (apenas 3 mensagens contendo divulgação de emprego aos seguidores), a 

mesma não será discutida. A subcategoria “links”, como já explicado anteriormente, não se 

refere exclusivamente à categoria informacional, estando presente nesta categoria por facilitar 

quando da etapa de análise de conteúdo dos tweets. Dessa forma, sua análise é apenas 

complementar nesta pesquisa, não sendo feitas análises mais específicas destes. 

 

� Conversacional 
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Embora 62% das organizações presentes nesta pesquisa se utilizem do Twitter 

principalmente para fins promocionais, verifica-se que o maior quantitativo absoluto de tweets 

coletados – 65% do total - está presente na categoria conversacional (por conta que as duas 

organizações que tuitam com maior frequência o fazem com este fim). Como 56% de todos os 

tweets coletados nesta pesquisa são do Ponto Frio – 91% dos seus tweets são conversacionais 

- ou do Extra – 85% sendo conversacionais -, conforme observado no Gráfico 4, estas 

organizações influenciam consideravelmente o resultado da análise absoluta dos tweets. 

Na categoria conversacional, o total quase absoluto – 93% - das mensagens são de 

tweets diretos (possuindo assim o nickname do usuário no tweet, fazendo com que o mesmo 

receba a mensagem num espaço especial da ferramenta – denominado de mentions). Também 

se deve relatar que o quantitativo de mensagens na categoria conversacional pode ser maior 

que o apresentado nesta pesquisa, visto que a ferramenta possibilita conversações privadas - 

denominadas de Direct Messages, ou simplesmente DM – e é sabido que em casos que seja 

necessário o fornecimento de dados pessoais esta função é bastante utilizada (o que é comum 

para organizações varejistas que precisam consultar situações de pedidos ou reclamações 

diversas dos clientes). 

Outro aspecto que se deve comentar é que há duas possibilidades para que as 

empresas se comuniquem diretamente com seus clientes: de maneira ativa ou passiva. A 

organização conversa ativamente com o cliente ao fazer uma busca na internet através de 

palavras-chave que podem ser a sua própria marca – verificando o que se fala sobre ela e 

participar da conversa para tentar contornar reclamações ou então viralizar os elogios – ou 

produtos que fazem parte de seu portfólio que podem gerar vendas (OLIVER, 1997). Um 

internauta15 comentou satisfatoriamente o uso adequado desta conversação ativa pelo 

Carrefour em seu blog pessoal: 

Meu micro foi pro espaço, você sabe. [...] Então aproveitei pra enviar um 
post pro blog e avisar no Twitter que provavelmente ficaria alguns dias 
offline. Disse que meu micro tinha dado problema, que teria que comprar 
uma placa de vídeo nova e tudo o mais. Missão cumprida, fui dormir 
tranquilamente. No outro dia pela manhã, no Twitter, me aparece uma 
mensagem do @carrefourbrasil dizendo “@pensarics Aproveita essa 
#promoção e compra um novo.” com um link direto pra página da tal 
promoção. O produto que eles me ofereceram era exatamente o que eu 
estava precisando, ou seja, um micro novo num ótimo preço. 
 

_______________________ 
 

15. Disponível em < http://www.pensarics.com/2008/10/carrefour-usando-o-twitter-de-forma-inteligente-como-

ferramenta-de-marketing/ >. Acesso em 15 abr 2011. 



119 

 

Percebe-se, neste relato, o contentamento do internauta – por ele ter perdido tempo 

em relatar tal fato em seu blog e ter ficado surpreso com a situação – e que normalmente é 

uma estratégia bem aceita por quem recebe este tipo de mensagem (por ir ao encontro de suas 

necessidades em dado momento). Entretanto, há empresas que não se dão ao trabalho de fazer 

uma busca na rede e mandam tweets indistintamente para diversos usuários, independente da 

necessidade ou não do referido bem/serviço, caracterizando-se como spam (mensagem não 

solicitada), podendo receber um block do usuário no Twitter que considerar tal atitude 

inaceitável e assim jamais poder encaminhar outra mensagem para o mesmo. 

A segunda possibilidade de conversação direta no Twitter é através da forma passiva, 

ou seja, a organização apenas responde a alguma indagação, elogio, sugestão ou reclamação 

efetuada diretamente a ela na ferramenta com o uso de seu referido username (ou às vezes 

para comunicar que determinado usuário foi o ganhador de certo sorteio na ferramenta). 

Através desta pesquisa não é possível relatar a quantidade de perguntas ou reclamações que 

são feitas às organizações que são - ou não - respondidas, mas é possível supor que diversas 

mensagens não o são, por conta da pouca utilização de conversação na plataforma pela maior 

parte das organizações da pesquisa – 54% destas não possuem nem 30% de suas mensagens 

na categoria conversacional conforme mostra o Gráfico 4 – em detrimento do elevado número 

de seguidores que possuem – representado no Gráfico 5. 

Por não ser objetivo desta pesquisa descobrir que estratégias de conversação direta 

são feitas pelas organizações – ativa ou passiva – ou muito menos se estão respondendo a 

todas as indagações feitas na respectiva ferramenta, focar-se-á apenas na análise do conteúdo 

das mensagens coletadas. 

De acordo com a Tabela 5, verifica-se que as organizações que menos se utilizaram 

de conversações diretas na ferramenta foram: Lojas Marisa (com nenhum tweet), Americanas 

(com apenas 2), Renner (5 tweets) e Zaffari e Bourbon (6 tweets). Os seguintes tweets 

apresentam algumas destas conversações: 

@americanascom: @giselesantos_ Gisele, Por favor nos envie o número do 
pedido para que possamos ajudá-la. Obrigado. 
 
@americanascom: @ErikaTorres Por favor siga o nosso perfil para que 
possamos ajudar. Obrigado. 
 
@Lojas_Renner: @leonardocunha1 Você é um dos vencedores do 
#PlanetaNaFaixa! Precisamos dos seus dados. Enviamos mensagens por 
DM. :) 
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@zaffaribourbon: @verrigabi Por favor, entre em contato com o SAC em 
0800 600 3100 ou em http://ow.ly/3zQ7N e ajude a melhorar os nossos 
serviços. 
 
@zaffaribourbon: @ovarzeano Agradecemos o carinho. São nossos clientes 
que nos inspiram a oferecer os melhores serviços. 

 

Verifica-se nas mensagens que a Americanas até se coloca à disposição para ajudar, 

mas no período da coleta dos tweets limitou-se a apenas a estas duas mensagens – ou esta 

conversa continuou via DM ou então não foi dado qualquer retorno aos clientes. Li (2009) e 

uma pesquisa da ExactTarget (2011) apontaram que usuários do Twitter seguem as marcas 

para ter maior proximidade com as mesmas, podendo tirar dúvidas antes de adquirir o bem ou 

utilizando como mais um canal de atendimento (SAC), sendo que os usuários esperam que a 

ferramenta funcione de modo síncrono (SÁ, 2002; RECUERO, 2009), ou seja, esperam um 

bate-papo com a resposta imediata às suas indagações (EXACTTARGET, 2011). Em uma 

matéria exibida no Jornal da Globo (G1, 2011) sobre a utilização das redes sociais pelas 

pessoas para fazer reclamação às empresas, Andréa Dietrich (gerente de marketing digital do 

grupo Pão de Açúcar), fez a seguinte afirmação: 

Acho que as redes sociais estão impondo uma nova agilidade, um novo 
tempo de resposta para todos os canais. É óbvio que isso não determina que 
os outros canais vão morrer ou vão ser extintos, mas que a rede social exige 
uma rapidez maior, exige, e por isso acho que acaba impulsionando que os 
outros canais tenham também uma agilidade maior. (G1, 2011, ONLINE) 

 

Percebe-se nesta afirmação que o consumidor espera que as empresas se adaptem à 

plataforma na qual estão inseridas, estando prontos para responder às reclamações ou dúvidas 

na velocidade que a internet demanda. Se a empresa decidiu estar presente em determinada 

rede social, a organização precisa perceber que para o consumidor aquele é mais um canal 

oficial de atendimento e não apenas mais uma mídia para veicular propaganda (LI, 2009). 

Edmar Burla, líder de engajamento para o consumidor da PepsiCo, ratifica esta perspectiva ao 

fazer a seguinte afirmação: “acredito que é muito arriscado estar nas mídias sociais ainda, mas 

é muito mais arriscado estar fora [delas]. Se estamos nas mídias sociais, temos que estar 

preparados sim para ouvir antes de falar” (G1, 2011, ONLINE). 

Com relação aos tweets da Renner, inexistiu qualquer mensagem com conotação de 

conversação propriamente dita, com todas as mensagens sendo apenas para informar que 

determinado usuário ganhou certo sorteio, além de informar aos mesmos o procedimento para 



121 

 

retirar o prêmio. Com relação aos tweets da Zaffari & Bourbon, tem-se uma conversação com 

o consumidor, entretanto, na primeira delas, vê-se que a organização não está preparada ainda 

para atender aos consumidores plenamente na plataforma, solicitando que busquem outros 

canais de atendimento. Por sua vez, a segunda mensagem traz um agradecimento a algum 

elogio recebido na ferramenta, passando para o cliente uma imagem de proximidade e que 

estão disponíveis para ajudar sempre que necessário (o que contradiz em certo ponto com a 

mensagem anterior, que embora tenha buscado ajudar, não resolveu diretamente o problema). 

Na contramão desta situação, o Carrefour utilizou a ferramenta para se colocar à 

disposição de ajudar, com todos os seus 15 tweets conversacionais diretos se propondo a isso 

diretamente pelo próprio perfil do Twitter: 

@carrefourcombr: @mangelos2009 Olá Marcelo bom dia! Informe seu 
pedido ou CPF por DM que retornaremos seu contato. 
 
@carrefourcombr: @GordoGeek Olá GordoGeek, boa tarde! Informe seu 
telefone por DM para falarmos com vc. 
 
@carrefourcombr: Olá @AraujoEduardo ,boa tarde! Informe seu telefone 
ou pedido que nossa equipe entrará em contato. Obrigado! 

 

Como já mencionado, todas as mensagens conversacionais do Carrefour são nesta 

formatação, pedindo informações pessoais por mensagem privada para poder ajudar. 

Considerando-se que o cliente passava os respectivos dados solicitados por DM e o Carrefour 

consequentemente respondia às indagações/reclamações feitas pelos clientes, pode-se afirmar 

que a mesma se utiliza adequadamente na resolução das reclamações dos clientes (levando-se 

em conta também que estes 15 tweets representam a totalidade de usuários que reclamaram 

algo ao Carrefour neste período). Entretanto, fazer de uma ferramenta de rede social como o 

Twitter apenas mais um canal de SAC – sem ter qualquer relacionamento pessoal com os 

seguidores - é subestimar por demais a sua real potencialidade. 

Outra organização que se utilizou da conversação direta apenas para um fim foi a 

Submarino. Todos os 22 tweets categorizados como de conversação direta foram para 

informar o vencedor de algum sorteio realizado (isso é se neste caso pode ser dito que houve 

conversação, pois se caracteriza mais como informação incluindo uma mensagem pessoal do 

que conversação). Era esperado que a organização que mais utiliza estratégia de sorteios na 

plataforma tivesse uma considerável quantidade de tweets para divulgar seus respectivos 

vencedores, mas é de surpreender que uma organização com quase 120 mil seguidores não 
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responda dúvida ou reclamação de nenhum deles (considerando ser difícil que em um mês 

inteiro, tendo as festas de fim de ano no mesmo, e em um universo de 120 mil pessoas não 

terem ocorrido perguntas, reclamações ou elogios). Abaixo um tweet que representa todos os 

outros 21 encaminhados pela Submarino, mudando apenas o username e a hashtag da 

promoção. 

@novo_submarino: Parabéns @gbassi3 @nops @vicstriketeam @williekob 
@luizapiccoli @YukasPS @melts10 @pedrocritico @renatopellicer e 
@MarianaMusa #CampusSub 

 

O Pão de Açúcar e as Pernambucanas possuem uma quantidade de tweets 

conversacionais diretos equivalentes, respectivamente com 26 e 24 mensagens nesta 

categoria, e características de mensagens parecidas, visto não venderem diretamente pelo site 

e servir mais como uma mídia de divulgação das lojas físicas e um canal para tirar dúvidas e 

fazer reclamações/elogios: 

@paodeacucar: @talitamariano Olá! Favor entrar em contato com nossa 
central 3055-6767 para SP e 4004-6070 para as demais localidades. 
Obrigado. 
 
@paodeacucar: @denisetalaia Boa Tarde! Já estou direcionando seus 
comentário aos responsáveis. Gostaríamos de um contato seu por DM. 
Obrigado. 
 
@paodeacucar: @claudiasakuraba Boa tarde! Já encaminhei internamente e 
estou verificando o ocorrido. 
 
@paodeacucar: @julianamalmeida Olá! identificamos seu post, favor 
enviar email p/ casadocliente2.0@grupopaodeacucar.com.br p/ apurarmos o 
caso. Obrigado. 
 
@paodeacucar: Parabéns! @fabilhosil @dayanevbaio @ehwada 
@miriampvp vocês são os ganhadores do Concurso #natalqualita mandem 
seus dados via DM. 

 

Como se pode observar, nos tweets do Pão de Açúcar a comunicação dá-se 

basicamente para dirimir dúvidas e repassar reclamações para as pessoas responsáveis pelo 

problema. Vale salientar o terceiro tweet que denota profissionalismo no gerenciamento da 

relação, não se limitando a repassar o problema, mas trabalhando também para agilizar a 

resolução e dar uma posição ao usuário que reclamou. Como já visto em outras organizações, 

algumas mensagens são direcionadas para comunicar aos usuários que foram agraciados com 

algum prêmio advindos de sorteios no Twitter. 
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Por sua vez, as Pernambucanas têm uma comunicação mais jovem que a do Pão de 

Açúcar, o que traz maior aproximação com os seus seguidores (perfil da internet é formado 

em sua maioria por jovens).  

@pernambucanas: Que bom! Aproveite! Mande as fotos dos looks tb! :) RT 
@julizambo meu kit ti ti ti chegou amei ♥ tudinho obrigada 
http://twitpic.com/3nh352 
 
@pernambucanas: Adoramos os looks :) RT @julizambo amei tudinho 
renovei meu guarda-roupa lindo d+ http://twitpic.com/3nt8nt 
 
@pernambucanas: Olá, @mariih_morais! Agradecemos o comentário. 
Procuramos melhorar sempre, a opinião de nossos seguidores é muito 
importante! :) 
 
@pernambucanas: Olá, @taraujo_sz! Sempre teremos novidades. Continue 
acompanhando, pois vamos avisar sempre por aqui. 
 
@pernambucanas: Olá, @itsgurgel! Favor envie-nos por DM seu nome 
completo, endereço e telefone. Assim podemos verificar o que aconteceu 
 
@pernambucanas: Olá, @raphaelrithon! Os estoques podem variar 
diariamente. Consulte na loja pelo número 11 5525- 4200. 
 
@pernambucanas: Olá @daytoffanello, agradecemos o comentário. Os 
vencedores foram escolhidos pelo critério: look + frase, conforme previsto 
no regulamento 

 

As duas primeiras mensagens são conversações que partiram de um comentário de 

satisfação com as compras realizadas nas Pernambucanas por uma cliente. Percebe-se que, 

embora tenham sido “retuitadas”, o intuito era de agradecer e se aproximar da mesma, o que 

parece ter conseguido (a cliente tirou e repassou uma foto depois que a @pernambucanas 

pediu com o look). Em seguida é feito um agradecimento em consideração a um elogio 

recebido por um cliente, o que denota proximidade para o cliente (humanizando a marca 

como já relatado anteriormente). As demais mensagens são serviços de SAC ou de divulgação 

de ganhadores de prêmios. 

O WalMart, por sua vez, utiliza- se bastante do Twitter como mais um canal de SAC, 

mas o faz apenas por meio de um perfil específico, o @walmart_atende. Dessa forma, 65% de 

todos os tweets repassados diretamente (53 dos 81 tweets) do perfil @MundoWalmart são 

para solicitar que o usuário busque o @walmart_atende para resolver o problema – qualquer 

coincidência com atendimento via telemarketing, que dizem não ser responsável por resolver 
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determinado problema e repassam a ligação para terceiros, não é mera coincidência. Algumas 

mensagens conversacionais diretas do Walmart: 

@Mundowalmart: @alrcastro Olá, aconteceu algo? =) 
 
@Mundowalmart: @natirodighero Por favor, envie o nº do seu pedido p/ o 
@walmart_atende , nosso atendimento personalizado no Twitter. Eles 
podem te ajudar. 
 
@Mundowalmart: @ray_gabriel Deixe o @Walmart_Atende resolver.... 
envie o número do pedido a eles ;) 
 
@Mundowalmart: @angelicassa Ufa. Estávamos preocupados =) Que bom 
que deu tudo certo \o/ um excelente 2011 pra você! 
 
@Mundowalmart: @atos319 UAU! Parabéns =) Quando nasce? 
 
@Mundowalmart: @atos319 Que bacana, cobre-nos para os melhores 
preços pras compras do bebê, ok? Ele merece pagar menos e viver melhor 
\o/ 
 
@Mundowalmart: @Florence_Paula não conseguimos chegar a esse valor... 
Infelizmente :-( 

 

O primeiro tweet é uma mensagem que demonstra a intenção em ajudar, visto ter 

verificado certa insatisfação do cliente com a organização; entretanto, como mencionado 

anteriormente, há um perfil exclusivo para este atendimento (dessa forma, para evitar maiores 

dissabores com o cliente, por ser o responsável em dar a solução à insatisfação do cliente, o 

perfil @Walmart_Atende que deveria ter entrado em contato com o mesmo). Os dois 

próximos tweets são para apresentar a forma com que o Walmart encaminha os clientes ao 

perfil exclusivo de reclamações, denotando que o perfil @mundowalmart é praticamente 

exclusivo para divulgação de promoções de vendas. 

Nos três próximos tweets atestam-se conversas amigáveis e denotando 

relacionamento propriamente dito (humanizando, de certa forma, a organização na 

perspectiva do cliente). O quarto tweet subtende-se que a usuária @angelicassa fez algum 

comentário relatando a resolução de seu problema, obtendo uma resposta da organização de 

contentamento com a resolução do mesmo. O quinto e sexto tweet apresenta uma conversação 

do WalMart com o usuário @atos319, conversa esta se tratando do nascimento de um filho – 

em gestação – e o Walmart parabenizando-o por tal fato (tanto no quinto tweet quando 

escreve “Parabéns” e sorri com um emoticon quanto no próximo que usa o emoticon \o/ para 

parabenizá-lo). Percebe-se claramente relacionamento nesta conversa, a empresa se colocando 
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como um amigo ao felicitar uma pessoa que está para ser pai e ao mesmo tempo se colocando 

à disposição para o enxoval que será necessário. 

Assim, a utilização de estratégias mercadológicas pelas organizações varejistas 

através do Twitter ultrapassa o uso como mais uma mídia de divulgação de produtos e 

serviços para se tornar um valioso canal de vendas. O último tweet atesta esta possibilidade de 

vendas por meio do Twitter, com a recusa da venda pelo valor proposto pelo cliente, 

percebendo-se no mesmo uma negociação de vendas como acontece corriqueiramente no 

varejo físico (o que dá a possibilidade de ser realizado agora além de cotações de preços já 

comumente realizados na internet, também negociação online, propiciando à organização a 

oportunidade de realizar a venda através de uma melhor proposta em relação às dos 

concorrentes). 

Outro aspecto que colabora com esta perspectiva do uso do Twitter como um canal 

valioso de vendas por algumas organizações desta pesquisa é se verificar a quantidade de 

mensagens de conversação direta são acompanhadas de links externos para o site da 

organização. Tem-se que do total de tweets conversacionais diretos enviados e que possuem 

algum link, 40% destes são do Extra (138, representando 12% de todos os seus tweets 

conversacionais diretos), 34% pela Ponto Frio (117, representando 7% de suas mensagens 

diretas) e, por sua vez, 20% destes pela Riachuelo (70, perfazendo 17% de todos os seus 

tweets de conversação direta). 

Nesta pesquisa, quatro organizações se sobressaíram quanto ao uso da ferramenta 

para gerar conversações e, consequentemente, vendas através das mesmas: Ponto Frio, Extra, 

Riachuelo e Magazine Luiza. Por esta razão, será dada maior ênfase na análise de seus tweets. 

Ao se analisar a quantidade de tweets conversacionais, a Magazine Luiza é a quarta 

organização neste quesito - com 132 tweets diretos.  A seguir serão apresentados algumas 

mensagens concernentes ao atendimento relacionados à reclamação junto ao perfil da 

Magazine Luiza no Twitter:  

@MagazineLuiza: @andreianery Oi Andréia! Vc pode me seguir e me 
passar o nº do seu pedido por DM, por favor? Vou verificar o que aconteceu 
com sua entrega.                          21/12/2010 
 
@MagazineLuiza: @andreianery Oi Andréia, vc pode me passar o nº do seu 
pedido por DM, por favor?                                                            22/12/2010 
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@MagazineLuiza: @andreianery Oi Andréia, vou checar sobre a entrega 
pra vc e assim que tiver uma posição te retorno, ok?                    22/12/2010 
 
@MagazineLuiza: @andreianery Oi Andréia! Seu produto será entregue até 
dia 29/12 (quarta-feira), pela transportadora G9, ok?                    23/12/2010 
 
@MagazineLuiza: @anacarolinne14 Oi Ana! Vou tentar resolver seu 
problema. Envie o nr do pedido ou nota fiscal para 
redessociais.site@magazineluiza.com.br 
 
@MagazineLuiza: @bramax Oi Estevão, nos desculpe pelos transtornos, 
mas sempre que precisar, estou aqui! 

 

Observa-se nestes tweets da Magazine Luiza algo que não havia sido visto até então: 

estratégia de comunicação no Twitter (inclusive com a repetição de tweets em horários 

distintos do dia para que chegue ao maior número possível de seguidores). Percebe-se que há 

uma equipe treinada para resolver qualquer problema que venha a acontecer ou solucionar 

dúvidas oferecendo produtos adequados. Os quatro primeiros tweets são uma conversação 

com uma cliente - @andreianery - que reclamou algo acerca de uma compra realizada e no dia 

21/12/2010 a Magazine Luiza entrou em contato pela primeira vez (não é possível saber com 

as mensagens coletadas se corresponde ao mesmo dia da reclamação) solicitado que a 

seguisse para que pudessem conversar no modo privado (como dito anteriormente, só é 

possível enviar DM se a pessoa estiver lhe seguindo). No dia seguinte, a Magazine Luiza 

entrou em contato novamente – o que se supõe que a cliente não entrou em contato – 

solicitando mais uma vez o número do pedido para ajudá-la. Recebido a informação 

necessária, no mesmo dia 22/12/2010, comunicou que estaria averiguando e que assim que 

tivesse a resposta, lhe repassaria. Um dia após, entrou em contato para dar o retorno da data 

limite de entrega, informando inclusive qual seria a transportadora que entregaria – e 

indagando se este prazo estava de acordo com as expectativas através do “ok?”). 

Os dois tweets seguintes também apresentam atendimento às reclamações de clientes, 

com o primeiro apresentando outro canal para resolução das reclamações que é o e-mail 

redessociais.site@magazineluiza.com.br, visto que dependendo do caso, 140 caracteres não 

são suficientes para explicar o fato ocorrido, precisando ser passadas diversos mensagens para 

se fazer entender. A mensagem seguinte, por sua vez, apresenta a finalização do atendimento, 

com pedido de desculpas pelo transtorno causado e colocando-se à disposição sempre que 

necessário. 
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Os próximos tweets referem-se às informações dadas relacionadas às indagações dos 

seguidores na ferramenta, além da forma que responde a elogios recebidos e, por último, 

persuasão de vendas pelo Twitter: 

@MagazineLuiza: @nodinha10 Oi Marcell! O resultado da promo de 
Classificação de Produtos sai ainda hj, aguarde! 
 
@MagazineLuiza: Que bom que gostou! De nada. RT @tinaetiago: 
@magazineluiza A D O R E I O VÍDEO QUE FAZ A DIFERENÇA 
ENTRE PLASMA, LDC E LED. VALEU PELA DICA 
 
@MagazineLuiza: @lucianobueno Muito obrigada, desejamos o mesmo 
para você e sua família! 
 
@MagazineLuiza: @sueliogcosta Isso mesmo! Vc escolhe a condição de 
pagamento antes de finalizar o pedido. Se preferir tb pode fazer a compra 
pelo Televendas 
 
@MagazineLuiza: @Braziliani Olá! Temos várias opções de balanças 
digitais, que são melhores. Que modelo vc deseja? http://maga.lu/gmKcGG 
 
@MagazineLuiza: @arturleite Bom dia, Artur! Temos diversos modelos de 
Barbeadores em nosso site, veja se gosta de algum http://maga.lu/b4EHvw 

 

A primeira mensagem trata-se de uma resposta a uma pergunta recebida por um 

seguidor quanto a determinado sorteio da organização na ferramenta, sendo a mesma 

respondida no mesmo dia que foi perguntada. Os dois tweets seguintes referem-se a retorno de 

elogios/saudação recebida, com o primeiro sendo um bom feedback quanto à estratégia 

adotada de disponibilizar aos seus seguidores informações sobre seus produtos, ajudando-os a 

escolher o produto mais adequado às suas necessidades. O tweet seguinte trata-se uma 

resposta a uma saudação recebida – possivelmente a um bom dia -, na qual respondeu 

expandindo o mesmo para toda a família do seguidor.  

Embora não possa haver amizade numa relação comercial – no fim ambos desejam 

sair vencedores, ou com um bom lucro ou um grande desconto –, entretanto esta relação pode 

ser mais saudável. Ao invés de amizade, pelo menos cordialidade. Como visto no Capítulo 3, 

uma pesquisa do professor Paul J. Jak, da Claremont Graduate University (EUA), concluiu 

que no momento em que há uma interação nas redes sociais, o cérebro interpreta da mesma 

forma que em um encontro presencial com algum grande amigo e que as redes sociais podem 

afetar o cérebro da mesma forma que a paixão (UOL, 2010, ONLINE). Tal conclusão auxilia 

na compreensão de certos comportamentos verificados na comunicação entre organização e 

cliente, como no desejo de bom dia ou de feliz ano novo por parte dos clientes às 
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organizações que seguem (denotando uma humanização e aproximação da marca para com 

seus clientes). 

Nas três últimas mensagens há explicações quanto a indagações recebidas sobre o 

processo de fechamento de compra no site (funcionando como o “fale conosco” nos sites de e-

commerce, sendo este um chat para se tirar dúvidas gerais dos clientes online) e dois 

processos de vendas efetuados diretamente no Twitter (algo que poucas organizações da 

pesquisa se atentaram em fazer). 

Por sua vez, a Riachuelo é a terceira maior utilizadora do Twitter para conversação, 

somando um total de 398 tweets (o triplo do obtido pela Magazine Luiza). A seguir, alguns 

tweets que mostram como se comporta a Riachuelo frente às reclamações e elogios recebidos: 

@riachuelo: @Cesarmkt O que aconteceu, Cesar?                      13/01/2011 
 
@riachuelo: @Cesarmkt Cesar, nos passe através de DM seus dados do 
cartão e nome completo, vamos entrar em contato com nossos colegas do 
call center                       13/01/2011 
 
@riachuelo: @Cesarmkt Tente agora. :)                   13/01/2011 
 
@riachuelo: @garciamica Se pudermos ajudar com mais alguma coisa, é só 
avisar ;-) 
 
@riachuelo: @higor_cezar Que bom, Higor. Obrigada pelo retorno. 
 
@riachuelo: @johnsays_ @nandakings @Mykacrazy @fatimafajardo 
Obrigada por avisar sobre a data, já corrigimos. Vocês são o máximo! ;-) 
 
@riachuelo: @futurevalentine Obrigada pelo elogio e pelas dicas. :)  
 
@riachuelo: @mabi_is =) 

 

Assim como aconteceu na análise dos tweets da Magazine Luiza, as três primeiras 

mensagens se referem a um atendimento escolhido aleatoriamente entre diversos outros 

coletados. No dia 13/01/2011 a Riachuelo entrou em contato pela primeira vez com o usuário 

@Cesarmkt, que se supõe ter feito alguma reclamação no Twitter (não se pode confirmar se 

foi na mesma data, mas se leva a crer que sim pelo desenrolar da conversa), solicitando 

maiores detalhes para poder ajudar. Pela segunda mensagem, supõe-se que houve um 

problema com o cartão Riachuelo na hora de efetuar o pagamento no caixa, com a resolução 

do problema ocorrendo algum tempo depois no mesmo dia (verifica-se a resolução no terceiro 

tweet com a solicitação para tentar passar novamente o cartão e o emoticons de felicidade, 
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além de não ter ocorrido qualquer conversação a posteriori entre os mesmos). Com este caso, 

percebe-se a agilidade no atendimento realizado no Twitter pela Riachuelo e, possivelmente, 

não foi perdida a venda em função disso. 

No quarto tweet há o fechamento de uma conversação na qual se subtende que houve 

uma resolução satisfatória de algum problema, com o atendente se colocando à disposição 

sempre que necessário. Os quatro últimos tweets referem-se a agradecimentos de elogios, 

feedback e dicas recebidas, o que denota o profissionalismo em responder a todos os tweets 

que tenham menção à Riachuelo, nem que seja apenas com um sorriso. 

Os próximos tweets mostram a maneira pela qual a Riachuelo fornece informações às 

dúvidas dos clientes na ferramenta: 

@riachuelo: @tainanmat Tainan, Existe um botão no Twitter chamado 
Retweet. Clique nele quando tiver o link que valerá no sorteio. 
 
@riachuelo: @giizeleoliveira Não somos responsáveis pelo site, apenas 
pela loja, então não sabemos informar... 
 
@riachuelo: @SergioDantas__ Não vendemos pela web ainda. Só nas lojas 
mesmo 
 
@riachuelo: @juliechn Ainda não. Mas assim que tivermos, avisamos por 
aqui :). 
 
@riachuelo: @LaahCunhaLS Laah, eram 10 dvd's e eles foram sorteados 
semana passada. 
 
@riachuelo: E a @thaiisvianaa foi a sortuda de hoje 

 

Percebe-se no primeiro tweet que a atendente teve a paciência e educação de explicar 

como se usa o Twitter para que a cliente pudesse participar no sorteio proposto. Enquanto 

diversas organizações não perdem tempo respondendo nem questões sobre vendas, a 

Riachuelo mostra que fará o possível para ajudar independente de ser sua responsabilidade. 

Contudo, o próximo tweet apresenta uma falha de comunicação na ferramenta, pois a 

Riachuelo é uma organização única, independente de qual canal esteja utilizando (seja ela 

online ou através de loja física). Jamais poderia ser dada esta resposta – mesmo sem saber 

qual foi a pergunta -, deveria ter dito que iria verificar e buscar saber quem é o responsável 

pelo site e dar prosseguimento ao atendimento normalmente, fornecendo a informação 

solicitada assim que conseguisse. 
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No terceiro tweet verifica-se que a Riachuelo ainda não se utiliza do e-commerce e 

que, portanto, o Twitter é utilizado mais para gerar vendas nas lojas físicas e servir como mais 

um canal de SAC. Os três últimos tweets são informações dadas sobre perguntas cotidianas, 

como quem foi o ganhador de um sorteio ou existência de produtos em estoque para 

comercialização, todas estas sendo respondidas com profissionalismo. Os próximos tweets 

referem-se a conversações amigáveis que a Riachuelo apresenta na ferramenta: 

@riachuelo: @ceres_gravi Que lindo, Ceres. Ficamos felizes que os 
#DropsRiachuelo dão uma força. :) 
 
@riachuelo: @SilviaDaujotas Que linda, Silvia. Ela é realmente uma graça 
e ficou muito delicada no seu braço. Parabéns :) 
 
@riachuelo: @MambaPoison Para todos nós! Feliz ano novo :-) 
 
@riachuelo: @hebertiveteiro Muito obrigada, Heber. Para você também! 
Um 2011 maravilhoso! 
 
@riachuelo: @Diegorbueno Feliz aniversário! 
 
@riachuelo: @arlene_nascimen Gente! Que sogra é essa? rs ;)  
 
@riachuelo: @PricilaGabriela Confia na gente! ;) 
 
@riachuelo: @mmweickert Ai que linda. Estamos todos curiosos! :) 
 
@riachuelo: @futurevalentine Que nada. Ganha follow só por ser simpático 
;) 

 

Conforme aponta uma pesquisa da Delloitte (2010), 85% das organizações brasileiras 

afirmaram que o principal objetivo em se investir nas redes sociais é aumentar a reputação da 

marca. Primo (2007d) afirma que, na internet, a reputação tem maior importância que a 

credibilidade. Reputação é algo construído ao longo do tempo. Organizações que se 

preocupam com as reclamações e dúvidas dos clientes, respondendo-os no menor tempo 

possível, estão no caminho certo para melhorarem sua reputação entre seus clientes. A 

Riachuelo, além disso, busca ter uma maior aproximação com os seus seguidores através de 

bate papos na rede utilizando uma linguagem bastante informal. 

Vê-se nos dois primeiros tweets a Riachuelo dando opinião sobre fotos ou 

comentários dos clientes sobre o uso de determinados produtos adquiridos na loja. Tal fato 

aproxima a organização dos seus clientes, proporcionando muitas vezes maior confiança e 
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lealdade à mesma. No terceiro e quarto tweet, ratifica-se esta proximidade ao receber 

felicitações por parte dos clientes de feliz ano novo. 

Nas outras mensagens ocorrem demonstrações de intimidade decorrentes da maneira 

como se comunica na ferramenta. O quinto tweet é um desejo de feliz aniversário a um 

seguidor, o que muitas vezes não recebe nem de amigos próximos. No sexto tweet a atendente 

participa da conversa como se fosse amiga íntima, utilizando-se inclusive de sátira na 

conversa. Na mensagem seguinte, há um recado direto com conotação descontraída, supondo-

se que o cliente duvidou de alguma informação dada e recebeu como resposta um “confie na 

gente”, fazendo valer sua reputação na plataforma social. 

Por sua vez, as duas últimas mensagens continuam com conotação descontraída e 

percebe-se intimidade através da linguagem informal utilizada. Embora não se saiba do que 

está se falando no penúltimo tweet, vê-se que é dada opinião sobre algo e que a equipe de 

atendentes participa da conversa por “estarem todos curiosos”. Por sua vez, no último tweet é 

usada muita simpatia ao responder ao cliente o porquê da Riachuelo segui-lo. 

Constatou-se que, diferente da Magazine Luiza, a Riachuelo não utiliza o Twitter 

para realizar vendas diretamente no mesmo, o que já é esperado por conta de não vender 

através do site. O que a Riachuelo faz é mostrar catálogos de produtos para que os clientes 

busquem-nos na loja física: 

@riachuelo: @Mari__Guedinhas Temos uma coleção inteira :-) Algumas 
peças aqui: http://bit.ly/i7yQoU ou aqui http://bit.ly/hHiqs8 

 

A segunda organização varejista com maior quantidade de tweets conversacionais é o 

Extra, possuindo 1.179 mensagens nesta categoria (por sua vez, tendo aproximadamente o 

triplo da Riachuelo). São apresentados inicialmente os tweets concernentes à forma pela qual 

o Extra busca resolver as reclamações recebidas. 

@tudoextra: @karenmori Oi Karen, bom dia! Podemos te ajudar por aqui? 
 
@tudoextra: @TheCherrynatyCo Oi, boa tarde! Poderia nos contar com 
mais detalhes no email casadocliente2.0@grupopaodeacucar.com.br 
 
@tudoextra: @thaynafreitas23 Oi Thayna! Poderia nos informar o número 
do pedido? Vamos verificar! 
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Percebe-se uma diferença no atendimento das reclamações recebidas por 

parte do Extra em comparação com as demais organizações, com a mesma realizando 

o atendimento destas questões exclusivamente por DM, telefone ou e-mail. Após 

serem solicitados os dados do pedido e telefone por DM a conversação se encerra para 

os demais seguidores (supõe-se ser resolvido em virtude de não ter mais reclamação 

por parte dos clientes). Dessa forma, o quantitativo de tweets poderia ser bem maior 

caso fosse exposto a todos os tweets com a resolução dos problemas, sendo assim a 

maneira mais correta de agir nestes casos por reduzir a quantidade de mensagens sem 

importância nas Timelines dos demais seguidores, que segundo uma pesquisa da 

ExactTarget (2011) ser um dos principais motivos para deixar de seguir as marcas o 

excesso de mensagens recebidas. 

Os tweets seguintes referem-se à forma pela qual o Extra responde aos seus 

seguidores a partir de indagações e sugestões recebidas no Twitter. 

@tudoextra: @renivanferreira Oi Renivan! Não temos previsão no 
momento, mas anotamos sua sugestão! 
 
@tudoextra: @fcohoribh Perfeito! Vamos sugerir para que reabasteçam os 
estoques das lojas! 
 
@tudoextra: @julioaraujoo Exatamente! Estamos ansiosos para divulgar os 
vencedores.  
 
@tudoextra: @carlos_wt @anaclaudiabessa Oi! Estamos com pontos de 
coleta em todas as unidades de Extra 
 
@tudoextra: @yurioslav Oi! Pode confiar. Conte conosco, SEMPRE! 
 
@tudoextra: @caioariede Oi Caio! Agradecemos pelo aviso, vamos 
verificar! 
 
@tudoextra: @PetBaladacerta Oi, bom dia! Nós representamos toda a rede 
Extra. 

 

No que se refere a tirar as dúvidas dos seguidores, uma pesquisa realizada 

pela InboxQ (2011) nos Estados Unidos chegou à conclusão que 80% dos usuários 

consideram as respostas recebidas pelas empresas mais confiáveis ou iguais às 

recebidas por amigos e, ainda, que 88% destes internautas possuem propensão a seguir 

e comprar produtos de organizações que se dispõem a tirar suas dúvidas através do 

Twitter. Dessa forma, percebe-se a importância em assim o fazer para - além de 

melhorar a reputação da marca - conquistar mais seguidores e vendas. 
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Verifica-se nestes tweets que há resposta para todo tipo de dúvida (estas 

foram as que mais chamaram atenção, mas existiam diversas outras), como local de 

coleta de alimentos para doação, resultado de sorteios, retorno afirmando ter recebido 

determinada sugestão/ aviso e informando tomar atitude em relação ao mesmo, 

solicitando confiança na promessa efetuada em nome do Extra (o que representa a 

reputação da marca perante os seguidores) e afirmando ser responsável por representar 

todo o grupo Extra (diferente do que fez a Riachuelo anteriormente). 

Os próximos tweets referem-se ao bate-papo realizado pelo Extra com os seus 

seguidores. 

@tudoextra: @bellas2horiamo Poxa, que legal! Nós também adoramos 
conversar com você! 
 
@tudoextra: @amamosvcfiuk Estamos ótimos e você? 
 
@tudoextra: @filhavaicasar Também desejamos um excelente fim de 
semana para você e toda a sua família! 
 
@tudoextra: @acatarinav Oi! Agradecemos pelo #FF! 
 
@tudoextra: @abiliosimeao Oi! Agradecemos pela indicação! 
 
@tudoextra: @tttzaum Oi Thiago! Esperamos pela sua visita. A Equipe 
Extra te deseja uma ótima Sexta-Feira! 
 
@tudoextra: @loyanne_santos Oi! Agradecemos pelas palavras e 
desejamos uma excelente sexta-feira! 

 

Assim como observado nos tweets recebidos pela Magazine Luiza e 

Riachuelo, o Extra também recebeu menções de agradecimento e felicitações. Foi 

observado, contudo, que por diversas vezes o Extra foi indicado com #FF16 por seus 

seguidores, algo que é comum apenas entre amigos ou pessoas influentes na 

ferramenta (comumente que possuem interesses e pensamentos equivalentes aos seus). 

O primeiro tweet evidencia plenamente como se dá o relacionamento do Extra com 

seus seguidores, com o seguidor afirmando adorar conversar com o Extra – constata-se 

que são muito ágeis, simpáticos e educados em suas respostas.  

_______________________ 
 

16. Trata-se de uma prática no Twitter indicar pessoas interessantes para seus seguidores seguir às sextas-feiras. 
Esta indicação é chamada de FollowFriday, sendo usado a hashtag #FF para isso. 
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A seguir serão mostradas algumas mensagens referentes às ações vendas e 

pós-vendas realizadas pelo Extra no Twitter. 

@tudoextra: @jancarvalho Oi! A oferta é apenas para os nossos seguidores 
no Twitter! 
 
@tudoextra: @relpcam Oi! Adoraríamos mas não podemos. A cadeira já 
está por um preço promocional. 
 
@tudoextra: @helioguerraneto Oi Helio! Podemos fazer desconto no 
Notebook sem o Office. Apenas R$ 1.245,11. 
 
@tudoextra: @marcelocaricati Poderia nos informar quais os preços que 
você está visualizando?                                                                  23/12/2010 
 
@tudoextra: @marcelocaricati Oi Marcelo! Poderia nos enviar o link do 
produto? Vamos verificar!                                                            23/12/2010 
 
@tudoextra: @marcelocaricati Não conseguimos encontrar o anuncio por 
R$ 119,00. Poderia nos enviar o link?                                          23/12/2010 
 
@tudoextra: @marcelocaricati Oi Marcelo. Não é necessário, pois 
preparamos um desconto especial para você! 
http://extra.vc/ConfortoExclusivo                                                 23/12/2010 
 
@tudoextra:  @marcelocaricati Oi Marcelo! Ficamos felizes que tenha 
gostado do desconto. Conte conosco, SEMPRE!                          23/12/2010 
 
@tudoextra: @marcelocaricati Poxa Marcelo, agradecemos pelas palavras! 
Fazemos o possível para atender todos os nossos seguidores!      23/12/2010 
 
@tudoextra: @reinaldo_bh Oi Reinaldo! Poxa, que legal, ficamos felizes 
que tenha gostado! Hoje estamos fazendo com livros pelo #DiaDoLeitor 
 
@tudoextra: @belsalles Oi! Poxa, ficamos muito contentes. Não esqueça de 
nos contar se gostou da TV! 
 
@tudoextra: @raphinha66 Poxa, que legal! Ficamos felizes que tenha 
gostado! 

 

Percebe-se que o Extra se utiliza muito bem do Twitter como um forte canal de 

vendas. Diversos tweets referem-se à negociação online de preços, disponibilizando preços 

especiais para seguidores do Twitter, além de promoções agressivas - como no dia do leitor 

através de solicitação de desconto do livro que quisesse neste dia, utilizando a hashtag 

#DiadoLeitor.  

Para mostrar a eficiência no atendimento prestado pela equipe de atendentes do Extra 

no Twitter, mostra-se todo processo de atendimento de um cliente que a princípio estava 
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insatisfeito com o preço diferente no site do que havia sido anunciado noutra mídia. Do quarto 

tweet ao décimo se desenrola toda a conversação (num intervalo inferior a duas horas). No 

quarto tweet da conversação, supõe-se que o usuário @marcelocaricati ameaça entrar com um 

processo na justiça contra o Extra, tendo como resposta um desconto especial (possivelmente 

no valor que o mesmo vira no anúncio). Os dois últimos tweets desta conversação ratificam a 

satisfação do cliente com o atendimento recebido pelo Extra. 

Outro ponto que diferencia positivamente o atendimento prestado no Extra aos 

demais é a constante solicitação de retorno por parte dos clientes sobre a satisfação – ou não – 

após utilizar o produto. Tal ação fornece informações de grande utilidade para melhoria de 

produtos, fidelidade do cliente e o uso de depoimentos positivos de compras para gerar 

marketing boca a boca (marketing viral). 

Como percebido nas análises dos tweets do Extra, a equipe de atendentes prima 

bastante pela qualidade no atendimento prestado no Twitter. O gerente de Marketing do Extra, 

Guilherme Simões17, ratifica esta percepção ao relatar o objetivo e resultados do perfil do 

Extra no Twitter: 

O nosso Twitter foi criado com o objetivo de criar relacionamento com o 
cliente. A ideia não é só postar ofertas como a concorrência costuma fazer, 
mas sim de abrir o canal para os nossos clientes sugerirem melhorias no 
site, promoções e até mesmo concursos culturais. Mais de 80% das nossas 
postagens são diretas a consumidores que conversam conosco. O retorno em 
vendas é muito expressivo, mais do que esperávamos, mas como disse, a 
ideia não é postar ofertas apenas. A quantidade de elogios que recebemos e 
a receptividade do público com o nosso Twitter é o que consideramos como 
o maior e melhor ganho no momento. 

 

Finalmente, a organização varejista desta pesquisa que lidera na quantidade de 

mensagens encaminhadas através de conversação com seus seguidores é a Ponto Frio – tendo 

1.562 tweets (ou seja, 32% a mais que o segundo colocado, que por sinal são do mesmo grupo 

empresarial). Vale ressaltar que, além de frequência de uso, deve-se ter uma estratégia que 

não a deixe repetitiva e enfadonha para os seguidores, assim como que não seja 

excessivamente de promoção de vendas e que utilize sorteios por vezes (LI, 2009). 

 

_______________________ 
 

17. Entrevista dada ao Blog Info Brasil em janeiro de 2010. Disponível em < 
http://www.bloginfobr.com/entrevistas/entrevista-exclusiva-com-o-extra-sobre-redes-sociais >. Acesso em 15 
Mai 2011. 
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São apresentados inicialmente os tweets concernentes à forma pela qual o Ponto Frio 

busca resolver as reclamações recebidas.  

@PontoFrio: @antonini78 Olá, bom dia! Provavelmente ocorreu alguma 
falha. Por favor informe o número do pedido ao @pontofrioSAC =) 
 
@PontoFrio: @thallespedro Olá Thalles, bom dia! O Pinguim vai verificar 
com a equipe do @pontofrioSAC, ok? 
 
@PontoFrio: @thallespedro Olá Thalles, o Pinguim consultou, e acabou de 
sair para entrega. Veja aqui: ES664462174BR (Correios) =) 
 
@PontoFrio: @FernandaMusardo Olá, vamos verificar agora mesmo. 
Pedimos que por favor aguarde um contato nosso ainda hoje. 
 
@PontoFrio: @danielvalente Olá Daniel, bom dia! Infelizmente falhas 
podem ocorrer. Trabalhamos para que elas não ocorram, mas quando 
acontecem, 
 
@PontoFrio: @danielvalente estamos aqui para ajudar os clientes da melhor 
forma possível. 
 
@PontoFrio: @patsyzombilly Olá, bom dia! O seu amigo possui Twitter? 
Se sim, poderia nos informar para ajudarmos? 

 

Assim como acontece no Walmart, o Ponto Frio também possui um perfil no Twitter 

exclusivo para resolução de reclamações dos clientes – o @pontofrioSAC. Entretanto, 

enquanto 65% dos tweets conversacionais daquela eram apenas para solicitar que os usuários 

façam as reclamações no perfil @Walmart_Atende, com o Ponto Frio representa apenas 5% 

de suas mensagens (perfazendo um total de 77 tweets) e, também, diferentemente do 

Walmart, diversas vezes as reclamações são resolvidas ou diretamente pelo perfil 

@MundoWalmart ou este busca a resposta com o @pontofrioSAC para responder 

diretamente ao cliente. 

Percebe-se no quarto tweet a agilidade dada pelo Ponto Frio em resolver os 

problemas dos clientes. No quinto e sexto, vê-se uma explicação a um cliente justificando que 

falhas podem ocorrer, mas que sempre buscarão propor a melhor resolução possível. No 

último tweet, por sua vez, ocorre a busca por resolver o problema de um amigo de um 

seguidor no Twitter, que deve ter feito a reclamação por ele (possivelmente por já conhecer o 

profissionalismo dos atendentes do Ponto Frio no Twitter). 

Os tweets seguintes referem-se à forma pela qual o Ponto Frio responde aos seus 

seguidores a partir de indagações, comentários e sugestões recebidas no Twitter. 
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@PontoFrio: @TatyDentinho Poxa, que bacana! Ficamos felizes em ver 
que você realizou seu sonho em nossa loja! =) 
 
@PontoFrio: @fabiocarvalho Com certeza! Se foi na loja, você pode falar 
conosco também, que temos uma integração para ajudar. =) 
 
@PontoFrio: @fabiocarvalho Aqui representamos os dois mundos (on e 
off) =) 
 
@PontoFrio: @bporciuncula Que legal! Ele é perfeito! O Pinguim testou! 
=) 
 
@PontoFrio: @Hari_SPFC Olá, bom dia! Infelizmente não temos uma 
previsão. =( 
 
@PontoFrio: @tregismoreira Ah, que bom! Ficamos felizes! Esperamos 
que tenha gostado da solução via Twitter. =) 
 
@PontoFrio: @cynthia_zanoni Show! O Pinguim adora sugestões! =)  
 
@PontoFrio: Parabéns @mixchelly você ganhou o #twitteacerte de hoje! 
Enviaremos DM! Amanhã tem mais! Print: http://twitpic.com/3hqsny =) 
 
@PontoFrio: @juliomartinspb Olá Julio, o Pinguim já teve o Saldão Jogo 
Justo no final do ano, mas não temos certeza da volta ainda. =) 
 
@PontoFrio: @lucineia16 Olá Lucineia, somente o de relevo. Os 4 últimos 
são do código de segurança. Qualquer dúvida o Pinguim estará aqui para 
ajudar! 

 

Percebe-se nestes tweets a forma sempre amigável pela qual o Ponto Frio responde a 

seus seguidores. O primeiro tweet destaca-se pelo fato de o cliente ter declarado ter realizado 

um sonho com uma compra no Ponto Frio e este ter tido a cortesia de comentar o fato e 

agradecer pela preferência. Percebe-se também que o perfil no Twitter é o responsável por 

resolver qualquer problema tanto na internet quanto nas lojas físicas, que deveria ser uma 

constante entre as organizações, mas apenas uma minoria o faz. O quarto tweet denota que os 

atendentes do Ponto Frio no Twitter testam os produtos para poder servir de consultores de 

vendas e pós-venda na ferramenta (diversos outros tweets relatavam que eles já haviam 

testado determinados produtos e davam sua opinião, claro que positivas). 

Diversas outras respostas são dadas aos clientes, como previsão de chegada de 

determinado produto (quinto tweet), retorno demonstrando contentamento com a resolução de 

problema do cliente (sexto tweet), agradecimento quanto à sugestão recebida na sétima 

mensagem, por sinal fato bastante recorrente entre os tweets coletados do Ponto Frio. Tal 

atenção e abertura para opinião e sugestão por parte dos novos consumidores é comentado por 
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Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 11), afirmando que “os gerentes de marketing precisam 

ouvir a voz do consumidor para entender sua mente e captar insights do mercado”. 

Os três últimos tweets referem-se a informações diversas - escolhidas aleatoriamente, 

pois há resposta para diversos tipos de perguntas – como divulgando vencedor de sorteio, 

volta de promoção e, inclusive, como se faz uma compra com cartão de crédito pela internet. 

Os próximos tweets referem-se ao bate-papo realizado pelo Ponto Frio com os seus 

seguidores. 

@PontoFrio: @guian1973 Olá, bom dia! Tudo ótimo e com você? =) 
 
@PontoFrio: @Cabs__ Ah, que bom! Feliz Aniversário! =) 
 
@PontoFrio: @dianatabarelli Que bacana! O Pinguim adora ficar aqui no 
Twitter! É incrível ter essa interação com todos os seguidores! =) 
 
@PontoFrio: @BIA32 Olá, agradecemos o Follow Friday! =) 
 
@PontoFrio: @fabischiolin Olá, bom dia! Agradecemos o #FF =) 
 
@PontoFrio: @thallespedro Que isso, conte com a nossa equipe! Feliz Ano 
Novo para vc tb! =) 
 
@PontoFrio: @tarc1sio Agradecemos as suas palavras! =) 

 

Assim como já relatado ocorrer com a Magazine Luiza e com maior frequência com 

a Riachuelo e Extra, há diversas trocas de elogios, saudações, indicações de reputação e votos 

de feliz aniversário, natal e ano novo. A linguagem utilizada por estas organizações é bem 

jovem (maior parte do público da internet) e repleta de emoticons (observado em todos os 

tweets anteriores). 

No terceiro tweet, percebe-se o quanto é amigável este relacionamento na afirmação 

do atendente do Ponto Frio que diz que “adora esta interação com os seguidores”. Não foi 

calculado o percentual dos tweets que se baseavam nesta interação amigável, mas certamente 

representa uma grande parcela dos 1561 tweets do Ponto Frio.  

A seguir é apresentada uma conversação completa concernente a um atendimento a 

um cliente por meio do Twitter. 

@PontoFrio: @raynergontijo Olá, bom dia! Ele possui esse desconto no 
boleto bancário + frete grátis. =)                                                  10/01/2011 
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@PontoFrio: @raynergontijo =)                                                  10/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Olá, bom dia! Ele não voltará mais. Saiu de 
linha. =(                                                                                         14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo O Pinguim vai selecionar aqui opções 
bacanas, ok? =)                                                                              14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Que isso, não é incomodo algum! =) Você 
procura com QWERTY, certo?                                                      14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Veja essa opção: http://pingu.im/_NokiaC3 =)    
             14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Correto. No valor que você procura, esse é o 
mais próximo mesmo. =)             14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo O Pinguim viu e acabaram todos. A 
possibilidade de volta é bem remota. =)         14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Você já pensou em considerar um touch?
             14/01/2011 
 
@PontoFrio: @raynergontijo Pode deixar que o Pinguim avisará sim. =)
             14/01/2011  
 
@PontoFrio: @raynergontijo =)          14/01/2011 

 

Percebe-se neste atendimento que no dia 10/01/2011 um cliente ficou atraído por 

determinado celular (pelo visto em função do seu baixo valor) e fez alguma pergunta ao Ponto 

Frio, mas não comprou. Quatro dias depois deve ter decidido comprá-lo, mas já não existia no 

Ponto Frio por ter saído de linha, o que levou ao consultor de vendas preparar uma relação de 

outros celulares compatíveis com o procurado anteriormente pelo cliente (marca, 

configurações e custo aproximado). Supõe-se a partir da conversação que o cliente voltou a 

perguntar se não havia mesmo nenhum celular daquele que saiu de linha ainda em estoque ou 

se poderia voltar a ser negociado lá, tendo recebido uma resposta negativa. O consultor de 

vendas volta a propor algo diferente, mas não consegue êxito. 

Neste caso se percebe como são bem treinados os atendentes – ou consultores de 

vendas – do Ponto Frio. Há um investimento claro em relacionamento e sempre indicam 

possibilidades outras para convencer o cliente a não sair da loja virtual sem fechar o negócio. 

Evidente que nem sempre o objetivo é conseguido (como no caso apresentado), mas a forma 

hábil e cordial de relacionamento influencia positivamente na conquista de reputação da 

marca (RECUERO, 2009). 
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Esta reputação é facilmente verificada no Twitter, bastando pesquisar por “Ponto 

Frio” no seu search próprio ou mesmo no Google que aparecem diversas menções positivas 

quanto à forma que a organização se comunica na plataforma e ao excelente atendimento 

prestado por seus atendentes na mesma, como: 

RT @pedroporto Mt bom! RT @joares: kakakaka… rindo muito com a 
URL para as ofertas de aquecedores da @pontofrio – 
pingu.im/AhamSentaLaFrio 
 
@Oskarademarte: @pontofrio Recomendo comprar com o Pinguim. 
Atenção tamanha ao cliente!!! 
 
@nickr4mos: Não estou retuitando porque é uma promoção, mas sim 
porque os caras que cuidam do Twitter do @pontofrio são muito fodas, 
sério! 

 

Estas menções espontâneas colaboram por criar defensores da marca (conhecidos 

também por advogados da marca ou clientes evangelistas), construindo uma reputação, que 

conforme afirma Primo (2007d), só é conseguido com muito esforço durante muito tempo. 

A seguir serão mostradas algumas mensagens referentes às ações vendas e pós-

vendas realizadas pelo Ponto Frio no Twitter. 

@PontoFrio: @viniciusandrady Tem sim! Basta escolher o modelo e gerar 
o desconto no http://pingu.im/Economizator =) 
 
@PontoFrio: @Cabs__ @MariRainha Olá Mari, bom dia! Você deseja 
auxílio para comprar um Note? =) 
 
@PontoFrio: @leandrojeff Que bom! O Pinguim agradece a preferência! 
Sempre que precisar estaremos aqui no Twitter! Conte com a nossa equipe! 
=) 
 
@PontoFrio: @wlvitor Olá! Infelizmente não podemos =( 
 
@PontoFrio: @MarissolGomes Olá, boa tarde! Ela só tem na opção preta. 
Você gostaria de um desconto? 
 
@PontoFrio: @MarissolGomes Olá, aqui está: http://pingu.im/givYtP =) 
 
@PontoFrio: @tregismoreira Sim! Gostou de comprar pelo Twitter? =) 
 
@PontoFrio: @EvelineFonseca Que bacana, gostou de comprar com o 
Pinguim? =) 
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Um ponto que chama bastante atenção na comunicação do Ponto Frio é a utilização 

de emoticons. Na seleção dos tweets que estariam neste capítulo para análise, priorizou-se a 

recorrência nas mensagens ou um atendimento diferenciado que desse ênfase ao fato. Por sua 

vez, não por acaso, a totalidade dos tweets apresentados para mostrar o processo de venda do 

Ponto Frio constam algum emoticon. Esse linguajar cativa a quem está buscando informação 

ou reclamando por algum dissabor no processo de compra, funcionando como o sorriso aberto 

na face do vendedor de uma loja física. Com relação à análise individual dos tweets, percebe-

se que o Ponto Frio criou um site próprio para que o consumidor virtual possa gerar o seu 

próprio desconto nas redes sociais – chamado de Economizador.  

O segundo tweet mostra o papel de consultor da equipe que faz o atendimento do 

perfil do Ponto Frio, a qual já se prontifica a ajudar a escolher um notebook adequado à 

necessidade de determinada cliente. Os dois próximos tweets relacionam-se a agradecimento 

pela preferência em comprar com a organização e se colocando à disposição caso precise de 

ajuda - há consumidores que dão prioridade nas compras às empresas que possuem conta no 

Twitter e possuem bons comentários sobre seu atendimento18 -, assim como informando não 

ser possível atender a solicitação do cliente (possivelmente melhor situação na compra, como 

redução de preço ou maior prazo). 

As duas mensagens seguintes mostram que por não ter o produto nas características 

que o cliente busca, foi proposto um desconto para não perder a venda. Verifica-se que o 

desconto é dado e subtende-se que a compra foi efetuada por não ter tido outra conversação 

após. 

Por fim, as duas últimas mensagens são uma constante nos tweets do “Pinguim”, por 

diversas vezes é perguntado aos clientes - que afirmam ter efetuado a compra ou que o 

produto chegou – se o processo de compra pelo Twitter foi satisfatório e/ou se o produto 

agradou. O Marketing de Relacionamento efetuado pela Ponto Frio no Twitter é certamente 

um benchmarking para diversas organizações que estão ou que querem estar presente nesta 

plataforma de rede social. 

 
_______________________ 
 
 

18. Com a boca no Twitter: Internautas descobrem as redes sociais como canais de reclamação. E funciona 
mesmo. Disponível em < http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI24 0732-15201,00.html >. Acesso 
em 12 Jun 2011. 
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Como mencionado anteriormente, a conversação direta representa quase que a 

totalidade nesta categoria, com 93% das mensagens. Dessa forma, a subcategoria indireta, 

representa apenas 7% das conversações no Twitter por parte das organizações varejistas que 

compõem esta pesquisa. Por isso, será apresentada de forma mais breve do que foi na análise 

da conversação direta. 

Assim como aconteceu na conversação direta, o Ponto Frio também é a organização 

que mais se utilizou de mensagens de conversação indireta no Twitter - 67 tweets. São 

apresentados a seguir alguns tweets que demonstram a forma que o “Pinguim” se utiliza 

também deste tipo de conversação. 

@pontofrio: Uau! O Pinguim novamente está nos Trending Topics Brasil! 
A todos os Twitteiros que participam do #twitteacerte o nosso mto 
obrigado! 
 
@pontofrio: Quem está ON esperando o #twitteacerte manda um Feliz 
Natal pro Pinguim + #twitteacerte =) 
 
@pontofrio: Uau, vcs estão ON mesmo! Bom dia para todos! Daqui a 
pouco teremos #twitteacerte \O/ 
 
@pontofrio: Um Alô do Pinguim e de toda equipe que fica aqui nos 
bastidores do Twitter! #FelizAnoNovo =) 
 
@pontofrio:  Olá Twitteiros, bom dia! Antes de tudo queremos agradecer a 
todos que já se mobilizaram pelo SOS Rio! http://pingu.im/SOS_Rio 

 

No primeiro tweet constata-se a autoridade e reputação do Ponto Frio na ferramenta, 

na qual é feito um agradecimento por ter colocado novamente – portanto, não ser a primeira 

vez que ocorreu – o Ponto Frio como um dos dez assuntos mais comentados no Brasil em 

determinado momento no Twitter, desta vez em função da promoção denominada 

#twitteacerte. O segundo tweet é para saber se os seguidores estão esperando pela dica para 

participar da promoção – normalmente é feita entre as oito e nove horas da manhã. No tweet 

seguinte relata-se que muitas pessoas responderam ao seu teste e usa o emoticon “ \o/ ” para 

agradecer a todos que participaram. 

Os dois últimos tweets são respectivamente acerca de felicitações de feliz ano novo 

por parte do grupo Ponto Frio e de todos os colaboradores que atendem através do Twitter, 

enquanto que o último é um agradecimento frente à mobilização ocorrida para doação de 

alimentos e roupas para os desabrigados da catástrofe no Rio de Janeiro no final de 2010. 
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A segunda organização a se utilizar do Twitter para conversação indireta é a 

Submarino, com um total de 49 tweets nesta categoria. 

@novo_submarino: E aguardem como #DesafioSubmarino entrou nos TT 
Brasil, daqui a pouco teremos o último desafio de 2010! E o melhor: serão 3 
prêmiosde 1 vez! 
 
@novo_submarino: E acabamos de atingir a 1ª meta da #OperacaoSub de 
10 mil curtidores. Amanhã vamos dar 1 Netbook LG no Radar: 
http://migre.me/3grRi 
 
@novo_submarino: Esse foi o último desafio #OperacaoSub 2010. Em 
2011 teremos mais prêmios! No dia 03/01 divulgaremos o ganhador do 
Motorola Spice de hoje. 
 
@novo_submarino: Faltam apenas 3 dias para 2011! E para comemorar 
hoje teremos 2 prêmios na #OperacaoSub. Aguardem... 
 
@novo_submarino: Quererm ganhar a coleção completa de Friends? Ou a 
coleção de Supernatural? Ou preferem um celular? http://migre.me/34wbq 
#OperacaoSub 
 
@novo_submarino: Fãs de Amy Winehouse podem comemorar, a diva já 
está no Brasil! E no sábado, dia 8, ela fará o 1º no país em Floripa. Alguém 
aí vai no show? 

 

Como relatado anteriormente, a Submarino é a organização que mais se utiliza de 

sorteios no Twitter. Dessa forma, não é surpresa que 48 dos seus tweets indiretos sejam acerca 

dos seus sorteios. O único que não diz respeito a eles é a última mensagem, que relata sobre o 

show da diva internacional Amy Winehouse, em Santa Catarina, e pergunta quem vai ao 

mesmo. Como ocorreu com o Ponto Frio, uma hashtag sua - #DesafioSubmarino - de promoção 

ficou entre os dez assuntos mais comentados no Brasil em determinado período no Twitter, 

conforme verificado no primeiro tweet. Já no segundo consta o termo “curtidores”, o que 

representa que bateu uma meta em outra rede social, o Facebook (que possui diversos 

aplicativos de integração destas duas plataformas). Os três próximos tweets são informações 

acerca do sorteio a ser realizado, com destaque ao quinto tweet que é feito uma pesquisa na 

rede para saber que produtos os seguidores querem ganhar no respectivo sorteio. 

A terceira organização com maior quantidade de tweets na categoria conversacional 

indireta é o Walmart, com 37 mensagens.  
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@mundowalmart: Obrigado pelo ano de 2010 junto conosco e um Feliz 
Ano Novo com muita paz, saúde e sucesso pra todos! =) 
 
@mundowalmart: #Desabafo2010 : Muito orgulho de nossos followers e do 
crescimento que proporcionam ao Walmart =) Obrigado pessoal! 
 
@mundowalmart: Só temos hoje e amanhã para acabar o ano. E ai, como 
foi 2010 pra vocês? 
 
@mundowalmart: Quem está seguindo @intelbrasil levanta a mão, dá RT e 
grita: #NOELCADEMEUINTEL \o/ 
 
@mundowalmart: Quem manja de Guitar Hero, batem esse cara? Apenas 
15 anos hein gente!!! http://bit.ly/FabioJardim Curtiu? RT ;) 
 
@mundowalmart: Quem está preocupado com o corpinho em dia e com a 
saúde para esse verão? Logo mais o Walmart vai dar uma mãozinha, fiquem 
atentos!  

 

Assim como visto na comunicação direta, o Walmart busca ter relacionamento com 

seus seguidores utilizando um vocabulário jovem e cortês. Os dois primeiros tweets referem-

se a agradecimentos pelo bom relacionamento existente no ano de 2010 entre o Walmart e 

seus seguidores, seguido de votos de Feliz 2011. A próxima mensagem contém uma 

indagação para todos os seguidores sobre a avaliação do ano de 2010 (mais uma vez denota 

proximidade através da “humanização” da marca perante seus clientes). Por sua vez, os dois 

próximos tweets são informações respectivamente sobre a promoção 

#NOELCADEMEUINTEL e um vídeo mostrando uma adolescente tocando muito bem no 

jogo Guitar Hero, sendo solicitado retuite em ambas as mensagens. Já no último tweet, houve 

certa dúvida na hora de categorizá-la: trata-se de propaganda (teaser), objetivando chamar 

atenção do cliente ao fato e fazer com que este fique na dúvida do que se trata; ou – a opção 

que foi escolhida - é apenas uma indagação “ingênua” para se relacionar com seus seguidores 

e informar em seguida hábitos para manter a vida mais saudável. 

Já a quarta maior utilizadora de conversação indireta no Twitter é a varejista gaúcha 

Zaffari e Bourbon, tendo 22 tweets assim categorizados. 

@zaffaribourbon: Que 2011 seja um ano cheio de paz, alegria e grandes 
realizações. São os votos da Cia. Zaffari. Feliz ano novo! 
 
@zaffaribourbon: Já estão no espírito natalino? http://ow.ly/3u8PN 
Desejamos uma ótima noite de Natal para todos vocês! 
 
@zaffaribourbon: Bom dia Twitters! Que todos tenham uma ótima terça-
feira! 
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Embora seja a quarta organização que mais conversou indiretamente com seus 

seguidores, tem-se que 20 dos 22 tweets são dando bom dia e desejando uma ótima segunda 

(ou o dia da semana que a mensagem foi passada). As únicas duas mensagens que não são 

nesta estrutura estão desejando um feliz natal e a outra um feliz ano novo, conforme 

observado nos dois primeiros tweets. Assim, 41% de toda a comunicação da Zaffari & 

Bourbon na ferramenta são para desejar bom dia aos seguidores. Como afirmou Li (2009) e a 

comprovou a pesquisa da ExactTarget (2011), se a própria organização não dá importância ao 

seu perfil no Twitter, por que os usuários dariam? Deve-se ter um planejamento de 

comunicação bem estruturado antes de criar a conta, repassando mensagens de interesse dos 

seguidores e por vezes fazendo sorteios, divulgando promoções e relacionando-se com os 

clientes (resolvendo reclamações, tirando dúvidas e recebendo sugestões/críticas). Como disse 

o gerente de Relacionamento da PepsiCo, Edmar Burla, ao afirmar que é tão arriscado para as 

organizações estar nas redes sociais quanto fora (G1, 2011). Assim, já que decidiu estar 

presente, que se organize para fazer adequadamente. 

Como todas as demais organizações possuem menos de 20 tweets conversacionais 

indiretos, apresentar-se-ão apenas duas mensagens por cada para análise: 

@americanascom: Desejamos a todos os nossos clientes um Feliz Natal. 
Ho! Ho! Ho! 
 
@americanascom: Bom dia! (dos 5 diretos, 4 foram isso). 
 
@Carrefourcombr: Fiquem sempre ligados, a qualquer momento novas 
promoções bombásticas e exclusiva para vcs, nossos seguidores 
 
@Carrefourcombr:  Bom dia galera!!! Feliz 2011 pra todos! 
http://bit.ly/Feliz2011 :) #felizanonovo 
 
@tudoextra: Oi pessoal! Bom dia e uma excelente sexta-feira! 
 
@tudoextra:  Pessoal, boa tarde! Temos uma mensagem para todos: 
http://extra.vc/Feliz-AnoNovo #FelizAnoNovo 
 
@magazineluiza: Bom dia, seguidores! Como vocês estão? Quais são os 
planos para esse final de semana? 
 
@magazineluiza: Quem aí já visitou nossas lojas em uma Liquidação 
Fantástica? A experiência é mesmo incrível, não é? 
 
@riachuelo: Pessoal, bom dia! Tivemos um probleminha técnico aqui, já 
estamos prontos para o sorteio! 
 
@riachuelo: A Riachuelo também está no Facebook, quem já curtiu? 
http://on.fb.me/amIjtx 
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@paodeacucar: Já imaginou criar uma barrinha do seu jeito? Acesse a 
página de @taeq no Facebook e monte a sua! http://on.fb.me/eBVF93 
 
@paodeacucar:  Desejamos a todos um 2011 de muita felicidade e 
conquistas. Feliz Ano Novo! 
 
@pernambucanas: Checklist de Natal: é dia de festa! Decore e monte a sala 
de jantar, coloque a mesa, receba seus convidados e divirta-se! Boas festas! 
:) 
 
@pernambucanas: Feliz ano novo! 
 
@Lojas_Renner: Se você é um vencedor do #PlanetaNaFaixa, envie por 
DM seus dados e depois é só curtir o Planeta SC! Confira aqui: 
http://bit.ly/fxnKEQ 
 
@Lojas_Renner: Atenção participantes da promoção #PlanetaNaFaixa: 
Participações encerradas! Amanhã iremos divulgar os resultados via 
Twitter, fique ligado! 

 

Parecido com o caso da Zaffari & Bourbon no que diz respeito a pouca 

diversificação do conteúdo das mensagens (menos neste caso por usar bastante na categoria 

informacional para propaganda), a Americanas do total de seus cinco tweets indiretos, quatro 

foram exatamente “Bom Dia!”. O outro foi para desejar um feliz natal – de forma até 

interessante ao fazer uso do “Ho! Ho! Ho!” do Papai Noel. 

O Carrefour teve 15 tweets indiretos, como mostram as mensagens selecionadas, e 

utiliza-se para conversar sobre novas promoções e desejar feliz ano novo. O Extra teve apenas 

19 mensagens indiretas – em detrimento de 1.179 diretas -, o que denota que busca relacionar-

se eficientemente com seus seguidores, através de conversas direcionadas a cada usuário no 

Twitter. O teor das mensagens indiretas do Extra são para desejar bom dia ou feliz ano novo. 

A Magazine Luiza também teve 19 tweets categorizados como conversação indireta. 

Como verificado quando da análise de sua conversação direta, busca uma relação mais 

próxima com seus seguidores, constatando isto nos seus tweets indiretos também, tendo seus 

dois tweets indagações aos seguidores quanto aos planos para o fim de semana e como estão, 

além de saber se já visitaram alguma loja física na época da “Liquidação Fantástica” e se 

gostaram. Por sua vez, a Riachuelo teve 15 tweets de conversação indireta (enquanto teve 

quase 400 diretos), utilizando-o basicamente para dar avisos sobre falhas no sistema ou 

divulgando seu perfil nas outras redes sociais. 
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Finalmente, Renner, Pão de açúcar e Pernambucanas tiveram respectivamente apenas 

5, 4 e 2 tweets categorizados como de conversação indireta, enquanto que a Marisa não teve 

qualquer tweet nesta categoria (nem direto ou indireto). 

Após se analisar os tweets das organizações varejistas e concluir que a maior parte 

delas utiliza o Twitter com o propósito de divulgar seus produtos – ao invés de se relacionar, 

visto ser o esperado por se tratar de uma rede de relacionamento virtual -, fica então a ser 

respondido se há vantagem ou desvantagem em se agir desta forma. 

A presente pesquisa não permite concluir financeiramente a esta pergunta. 

Entretanto, pode-se analisar a partir da teoria do capital social que influência tais organizações 

apresentam na respectiva rede social (influência que advém, entre outros aspectos, da 

popularidade, visibilidade, autoridade e reputação adquirida entre os usuários da ferramenta). 

Conforme visto no Capítulo 3, precisamente no Quadro 5, popularidade e 

visibilidade são valores percebidos nas redes sociais que se adquirem a partir do capital social 

relacional, enquanto que reputação e autoridade são adquiridos, além do capital social 

relacional, também pelo cognitivo (RECUERO, 2009). Ou seja, tanto a visibilidade quanto a 

popularidade são valores que dependem do número de conexões de um determinado nó na 

rede, por isso estão ligados ao capital social relacional. Por sua vez, a autoridade é o poder de 

influência de um nó na rede e está diretamente ligada à reputação – esta advém da percepção 

de três elementos: o “eu”, o “outro” e a relação entre ambos -, implicando, portanto, no capital 

social relacional e cognitivo (CONSONI; OIKAWA, 2009). 

Dessa forma, a quantidade de followers representa a popularidade de uma 

organização, mas não está relacionada a outras noções importantes de influência na rede 

social, como o engajamento destes followers (CHA ET AL, 2010). O mesmo autor afirma que 

a quantidade de retweets e menções (diretamente através do @username) recebidas no Twitter 

não se transformam em influência de maneira espontânea ou acidental, mas através de um 

esforço planejado e constante. Ou seja, para conquistar e manter audiência, as organizações 

precisam manter um alto grau de envolvimento pessoal na ferramenta (CHA ET AL, 2010). 

Para descobrir que organizações possuem mais influência no Twitter, o pesquisador 

utilizou o software online TweetGrader (os dados foram rodados no dia 1º de julho de 2011 às 

21h). Por conta do gap entre a análise dos dados – de 17 de dez/2010 a 15 de jan/2011 – e o 

teste de influência das organizações no Twitter apenas no dia 1º de jul/2011 (sabe-se que na 
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internet as coisas são bastante mutáveis), verificou-se também a recorrência de utilização da 

ferramenta pelas organizações (quantidade de tweets e respectivo ganho/perda de seguidores) 

nos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho (comparando-as ao encontrado no período 

da coleta dos dados da pesquisa). A Tabela 7 apresenta a evolução e comparação destes 

dados: 

ORGANIZAÇÕES 

TWEETS SEGUIDORES 
17 DEZ/10 

A 15 
JAN/11 

FEV-
JUN/11 

(MÉDIA) 
SALDO ∆% JAN/11 JUL/11 SALDO ∆ % 

Americanas 120 173 53 44% 50.365 58.291 7.926 16% 

Carrefour 146 210 64 44% 6.871 9.522 2.651 39% 

Extra 1404 1595 191 14% 32.121 34.219 2.098 7% 

Magazine Luiza 627 509,6 -117,4 -19% 24.343 30.827 6.484 27% 

Mariza 3 266 263 8767% 3.038 5.740 2.702 89% 

Pão de Açúcar 43 55,8 12,8 30% 7.650 9.651 2.001 26% 

Pernambucanas 74 152,4 78,4 106% 1.107 3.789 2.682 242% 

Ponto Frio 1798 2195,8 397,8 22% 33.862 41.200 7.338 22% 

Renner 100 213,4 113,4 113% 15.399 21.158 5.759 37% 

Riachuelo 605 1645,4 1040,4 172% 36.809 52.479 15.670 43% 

Submarino 262 250,4 -11,6 -4% 143.738 226.697 82.959 58% 

Walmart 467 555,2 88,2 19% 37.509 44.929 7.420 20% 

Zaffari & Bourbon 49 26 -23 -47% 1.089 1.420 331 30% 
Tabela 7 – Evolução de tweets e seguidores das organizações. 
FONTE: Criação do autor a partir de dados da pesquisa e TweetGrader. 

 

Pode-se verificar na Tabela 7 que, com relação à evolução do quantitativo de tweets 

encaminhados, algumas empresas que pouco utilizaram a ferramenta no período da pesquisa, 

passaram a utilizá-lo em média mais, como a Mariza (com acréscimo de mais de 8 mil por 

cento), Pernambucanas (106%) e Renner (113%). A Riachuelo que já utilizava bastante 

quando da coleta dos dados, passou a utilizar o Twitter bem mais (acréscimo de 172%). 

Negativamente, em média, a Magazine Luiza regrediu em 19% o encaminhamento de tweets, 

enquanto que a Submarino uma pequena diminuição em média (4%). A Zaffari & Bourbon, 

que já pouco utilizava-se do Twitter, passou a utilizá-la menos ainda (regressão de 23%). 

As demais organizações – Americanas, Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, Ponto Frio 

e Walmart – tiveram comportamentos parecidos, progredindo entre 14 e 44% seu 

encaminhamento de tweets em média. 
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Por sua vez, com relação à evolução da quantidade de seguidores, apenas a 

Pernambucanas (com incrível evolução de 242%), Marisa (89%) e Submarino (menos com a 

pequena redução em média na quantidade de tweets, aumentaram em 58% seus seguidores, 

representando quase 83 mil novos seguidores). Por sua vez, o Extra foi a organização que 

menos incrementou seu percentual de seguidores (apenas 7%, embora em quantidade tenha 

sido equivalente ao crescimento da Marisa).  

As demais organizações – Americanas, Carrefour, Magazine Luiza, Pão de Açúcar, 

Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Walmart e Zaffari & Bourbon – obtiveram acréscimos 

proporcionais, entre 16 e 43%. 

O cálculo de influência realizado pelo software online TweetGrader, conforme já 

explicitado no Capítulo 4, leva em consideração os seguintes aspectos: 1. Quantidade de 

seguidores; 2. Relevância dos seguidores (quanto mais influentes forem, melhor); 3. 

Quantidade de Atualizações (tweets); 4. Frequência de atualizações; 5. Quociente da divisão 

entre seguidores e seguidos (quanto maior, melhor); 6. Engajamento (relacionado a partir do 

número de tweets que são retuitados e a quantidade de vezes que se é referenciado ou citado 

no Twitter através de "@". 

Dessa forma, apenas as organizações Marisa e Pernambucanas obtiveram ganhos 

significativos de um período para o outro (representando que passaram a utilizar bem mais a 

ferramenta após a coleta de dados da pesquisa). A Riachuelo, embora tenha tido em média um 

acréscimo elevado de tweets no período, obteve um acréscimo proporcional às demais de 

seguidores. As organizações Submarino, Magazine Luiza e Zaffari & Bourbon, embora, em 

média, tenham reduzido a quantidade de tweets, obtiveram ganhos também proporcionais aos 

demais de seguidores, sendo consideradas elegíveis em suas respectivas análises de influência 

juntos às demais organizações (com a exceção, como já mencionado, das Lojas Marisa e 

Pernambucanas). 

Apresentar-se-á a seguir os relatórios do TweetGrader por respectiva ordem de 

influência (observado no campo “Rank” a partir da posição de dada organização em relação 

aos demais usuários do Twitter, que na época eram quase 10 milhões). Como mencionado no 

capítulo de metodologia, não serão considerados os outros usuários, apenas se utilizando do 

respectivo Rank para compará-las entre si, distribuindo-as de acordo com sua influência na 

ferramenta. 
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FIGURA 16: Relatório acerca da influência do Ponto Frio no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Com o rank na posição de número 2.473 em todo o mundo, a varejista Ponto Frio é a 

organização varejista desta pesquisa com maior influência no Twitter. Tal fato ratifica a 

afirmação de Recuero (2009) ao informar que ter popularidade em determinada rede social 

não significa que a mesma tenha influência na mesma. A Ponto Frio possui menos de 1/5 da 

quantidade de seguidores da Submarino, mas mesmo assim é a empresa varejista brasileira 

mais influente na ferramenta (por conta de sua estratégia de relacionamento no Twitter, 

conforme já mencionado outrora, possuindo o maior percentual entre as organizações da 

pesquisa, com 91% de todos os seus tweets sendo conversacionais). 

 

 

FIGURA 17: Relatório acerca da influência do Riachuelo no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011. 

 

No ranking do TweetGrader, a Riachuelo é a segunda mais influente organização 

varejista no período de julho de 2011, com a posição 3.124 do ranking mundial. Como já 

relatado outrora, a Riachuelo utiliza bastante a ferramenta para se relacionar com seus 

clientes, tendo 67% de suas mensagens para este fim (atrás apenas do Ponto Frio e do Extra 

neste aspecto). Deve-se levar em conta que em comparação ao Ponto Frio, primeira colocada, 

a Riachuelo teve maior incremento tanto na quantidade de tweets quanto na de seguidores 

(possuindo mais seguidores que a primeira colocada, mas menos tweets por sua vez) no 

intervalo entre janeiro e julho de 2011 (o que poderia deixá-la mais distante do Ponto Frio se 

tivesse sido rodado este relatório em janeiro). 
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FIGURA 18: Relatório acerca da influência do Walmart no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011. 

 

Por sua vez, o Walmart é a 3ª organização mais influente nesta pesquisa com o 

ranking de número 4.313. Diferentemente do Ponto Frio e Riachuelo, que se utilizam do 

Twitter mais para se relacionarem com seus consumidores, o Walmart já o utiliza em 77% 

para fins promocionais.  

 

 

FIGURA 19: Relatório acerca da influência do Extra no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

O Extra é a quarta organização na pesquisa em questão de influência (tendo 85% de 

seus tweets na pesquisa na categoria conversacional, só perdendo para o Ponto Frio neste 

aspecto). Em relação às organizações que são mais influentes que o Extra, todas possuem 

mais seguidores que a mesma (sendo que foi a que teve o menor ganho percentual deste 

aspecto no período), entretanto ganhando de todas na quantidade de tweets (mas sendo 

também a que menos incrementou o seu quantitativo no período). Conclui-se que por conta da 

pequena diferença existente entre o Extra e o Walmart, há possibilidades de o Extra ser mais 

influente que o mesmo no período da coleta de dados, sendo ultrapassado após. 
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FIGURA 20: Relatório acerca da influência do Magazine Luiza no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Já com uma distância considerável em relação à quarta colocada (quase o dobro 

acima), a Magazine Luiza é a quinta organização mais influente no Twitter. A mesma é a 

organização que mais se utiliza de propaganda na ferramenta (com 324 tweets sendo para este 

fim). 

 

 

FIGURA 21: Relatório acerca da influência da Submarino no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011 . 

 

A Submarino é a prova que ter grande popularidade não representa ter influência na 

rede social. Ela é disparada a maior organização no que diz respeito à quantidade de 

seguidores – impressionantes 226.694 -, mas ocupa apenas a sexta posição entre as mais 

influentes organizações varejistas no Brasil. A Submarino se utiliza bastante da ferramenta 

para fazer sorteios e, assim como a Americanas e Zaffari & Bourbon, foi uma das únicas a ter 

a quantidade de tweets conversacionais indiretos maiores que as diretas. 

 

 

FIGURA 22: Relatório acerca da influência da Americanas no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011. 
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Assim como a Submarino, a segunda maior organização com relação à quantidade de 

seguidores ocupa apenas a sétima colocação entre as organizações mais influentes no Twitter. 

A Americanas é a organização que mais se utiliza da ferramenta – sem considerar a Marisa, 

que no período teve apenas 3 tweets e ambos informacionais - para fins informacionais (com 

94%, sendo sua grande maioria para fins de propaganda e promoção de vendas).  

 

 

FIGURA 23: Relatório acerca da influência da Lojas Renner no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Por sua vez, a Renner é a oitava organização mais influente no Twitter. A mesma foi 

a segunda organização na pesquisa com maior percentual de tweets na categoria 

informacional (91%). A Renner também obteve considerável incremento na quantidade de 

tweets no período (113% em média acima do verificado quando da coleta dos dados da 

pesquisa), além de 37% no aumento de seguidores. 

 

 

FIGURA 24: Relatório acerca da influência do Carrefour no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

O Carrefour é a nova organização em termos de influência no Twitter, conforme 

observado na Figura 24. O mesmo utiliza 78% de sua comunicação com fins promocionais. 
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FIGURA 25: Relatório acerca da influência do Pão de Açúcar no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Por sua vez, o Pão de Açúcar ocupa a décima posição entre as mais influentes na 

ferramenta, observado na figura 25 – sendo o número 64.447 entre os outros usuários do 

mundo. 

 

 

FIGURA 26: Relatório acerca da influência das Lojas Marisa no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Como dito anteriormente, acompanhado com a mudança do username na ferramenta 

de @Lojas_Marisa para @VoudeMarisa, mudaram bastante também as formas de utilizar a 

ferramenta, não sendo possível compará-la com as demais organizações no período da coleta 

dos dados. Mesmo com a melhoria na utilização do Twitter, a Marisa ocupa apenas a décima 

primeira posição no ranking das organizações mais influentes do Twitter (estando a frente 

apenas das Lojas Pernambucanas, que também melhorou a sua utilização no Twitter, e da 

Zaffari & Bourbon, que, por sua vez, reduziu ainda mais a sua já baixa utilização no mesmo). 

 

 

FIGURA 27: Relatório acerca da influência das Lojas Pernambucanas no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  
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Como comentado anteriormente, a Pernambucanas melhorou bastante a utilização do 

Twitter em relação ao período de janeiro de 2011, por isso inviabiliza sua comparação à época 

da coleta dos tweets. Mesmo assim, ocupa apenas a penúltima colocação entre as mais 

influentes no Twitter entre as treze organizações participantes da pesquisa. 

 

 

FIGURA 28: Relatório acerca da influência da Zaffari & Bourbon no Twitter. 
FONTE: TweetGrader em 01/07/2011.  

 

Por fim, a Zaffari & Bourbon é a organização varejista menos influente das que 

participaram da pesquisa. Se comparada à época da coleta de dados, certamente estaria à 

frente da Lojas Marisa, visto esta ter encaminhado apenas 3 tweets em todo o período, 

enquanto a Zaffari & Bourbon encaminhou 49. 

 

5.2.2 Teste de cliente oculto 

 

Para verificar se houve evolução com relação à categoria conversacional 

(relacionamento) desde a época de coleta dos dados em janeiro até julho de 2011 – conforme 

se observa na Tabela 7 um crescimento tanto em quantidade de tweets encaminhados como 

por seguidores por parte da maioria das organizações pesquisadas -, foram realizados dois 

testes como cliente oculto, o primeiro na sexta-feira, dia 01/07/2011 e, o segundo, na 

segunda-feira, dia 04/07/2011 -, encaminhando-se um tweet com uma saudação para as 13 

empresas pesquisadas para verificar se as mesmas retornariam o contato (respondendo de 

alguma forma à referida saudação) e, caso positivo, em quanto tempo o mesmo seria feito. 

No dia 1 de julho de 2011, às 9h (com seis organizações) e depois às 10h30 (com as 

outras sete), o autor testou a velocidade de resposta das empresas pesquisadas, passando dois 
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tweets (por conta da limitação de 140 caracteres, o que não foi possível incluir todas as 

empresas em apenas um) num intervalo de 90 minutos conforme se observa a seguir: 

@mr_carneiro Márcio Carneiro 
Bom dia e #FF @americanascom @familiaextra @carrefourcombr 
@pontofrio @novo_submarino @voudemarisa 
sex, jul 01 09:00:00 from TweetDeck 

 

Destas empresas que estavam no primeiro tweet do teste, apenas duas responderam 

nos 90 minutos de intervalo até o encaminhamento do segundo tweet para as outras empresas. 

A Ponto Frio respondeu cinco minutos após o tweet, enquanto o Extra 19 minutos após, 

ambos com a mesma estrutura de mensagem, o que pode representar ser administrado pela 

mesma equipe de assessores em mídias sociais, visto fazerem parte também do mesmo grupo 

empresarial. 

@pontofrio @mr_carneiro Olá, bom dia! Agradecemos o #FF =) 
sex, jul 01 09:05:47 from HootSuite in reply to mr_carneiro 
 
@familiaextra @mr_carneiro Oi, bom dia! Agradecemos pelo #FF! :D 
sex, jul 01 09:19:33 from web in reply to mr_carneiro 

 

Às 10h30 foi passado o segundo tweet para as demais empresas: 

@mr_carneiro Márcio Carneiro 
Bom dia e #FF @riachuelo @Lojas_Renner @magazineluiza 
@zaffaribourbon @mundowalmart @pernambucanas @paodeacucar 
sex, jul 01 10:30:00 from TweetDeck 

 

Destas – e em geral –, a Riachuelo foi a que primeiro respondeu, com apenas 30 

segundos após ser passado o tweet. Pela resposta, verifica-se que outras duas pessoas haviam 

dado #FF – FollowFriday, utilizado no Twitter para sugerir seguidores interessantes às 

sextas-feiras - ou elogiado a mesma, visto ter respondido com o emoticon de alegria. Passadas 

4 horas e 40 minutos o Pão de Açúcar também respondeu – o que chamou a atenção eles se 

utilizarem do slogan “lugar de gente feliz” para dar a resposta. A última empresa a responder 

a saudação foi a Lojas Marisa, 7 horas e 10 minutos aproximadamente depois, respondendo 

junto a oito outros usuários que aparentemente também lhe deram um #FF. 

@riachuelo: @karinacantareli @carolnott @mr_carneiro :) 
sex, jul 01 10:30:30 from TweetDeck  
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@paodeacucar Boa tarde @mr_carneiro. Você fez nosso dia mais feliz com 
seu #ff, obrigado!  
sex, jul 01 15:10:43 from HootSuite 
@voudemarisa Amei o #FF! @mr_carneiro, @nunes_fernand, 
@gisilveira1981, @tinaventuri, @yagorichelly, @pattyleandra, 
@tati_ribeiro, @dani_goya, @grupomarquise  
sex, jul 01 17:39:49 from web 

 

Como verificado na análise dos tweets desta pesquisa, as quatro organizações que 

mais se utilizam da ferramenta para fins conversacionais, respectivamente a Ponto Frio, Extra, 

Riachuelo e Pão de Açúcar, responderam ao teste oculto. Surpreendeu positivamente a 

empresa Marisa ao responder ao teste (o que ratifica que houve melhoria no serviço prestado 

na ferramenta desde a coleta dos dados). 

Por sua vez, no dia 4 de julho de 2011, às 10h, o autor repetiu o teste, passando desta 

vez os dois tweets para as 13 organizações às 10h – programando o seu envio pela ferramenta 

TweetDeck. 

@mr_carneiro Márcio Carneiro 
Bom dia! Uma maravilhosa semana p/ @americanascom @familiaextra 
@carrefourbrasil @paodeacucar @novo_submarino @pontofrio 
@mundowalmart 
seg, jul 04 10:00:00 from TweetDeck 
 
@mr_carneiro Márcio Carneiro 
Bom dia! Uma maravilhosa semana p/ @magazineluiza @Lojas_Renner 
@riachuelo @voudemarisa @zaffaribourbon 
seg, jul 04 10:00:00 from TweetDeck 

 

Verifica-se que as seguintes organizações deram retorno: 

@pontofrio @mr_carneiro =) 
seg, jul 04 10:01:02 from web in reply to mr_carneiro  
 
@familiaextra @mr_carneiro Oi, bom dia! :D 
seg, jul 04 10:01:24 from web in reply to mr_carneiro 
 
@mundowalmart @mr_carneiro Bom dia, Márcio! Desejamos uma ótima 
semana a você também =) 
seg, jul 04 10:45:14 from CoTweet in reply to mr_carneiro 
 
@riachuelo @mr_carneiro :) 
seg, jul 04 10:54:11 from web in reply to mr_carneiro  
 
@paodeacucar Bom dia e uma ótima semana a todos!! @mr_carneiro 
@Tania_Lemos @FlordeSalCimsal 
seg, jul 04 11:30:09 from HootSuite 
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@voudemarisa @mr_carneiro Ótima semana a você também! :) 
seg, jul 04 14:16:08 from web in reply to mr_carneiro 
 

Mais uma vez responderam à mensagem repassada as empresas Ponto Frio, apenas 

com um emoticon de felicidade - =) - por conta da saudação recebida (apenas 62 segundos 

após ter sido encaminhada), Extra (com 84 segundos), Riachuelo (com 54 minutos após), Pão 

de açúcar (90 minutos após) e Marisa com quatro horas depois. Sendo que desta vez também 

foi respondido pela Walmart (terceira organização varejista mais influente no Twitter, 

conforme observado na Figura 18), com 45 minutos após ser repassada a mensagem. 

Tem-se então que as quatro organizações mais influentes no Twitter responderam ao 

teste de cliente oculto, além do Pão de Açúcar (que embora não se utilize tanto do Twitter no 

que se refere à quantidade de tweets e seguidores, usa-o com o intuito de se relacionar com 

seus consumidores). A surpresa positiva se deu com a Marisa, que de apenas três tweets 

realizados entre o dia 17 de dezembro de 2011 até o dia 15 de janeiro de 2011, obteve um 

crescimento, conforme a Tabela 7, de 8.767% neste quantitativo, além de um crescimento de 

89% em seus seguidores (passando, inclusive, a utilizá-lo como um canal conversacional – 

verificado a partir do seu retorno às duas mensagens repassadas no teste oculto). 

Por fim, para uma melhor visualização de todos os tweets coletados nesta pesquisa, 

apresentar-se-á por ordem alfabética uma WordCloud (nuvem de palavras) por cada 

organização através do software online Tagxedo, retirando-se as palavras que se referissem 

aos seus respectivos usernames para facilitar a análise. Vale salientar que quanto mais se 

repete determinada palavra, maior ela é representada na nuvem de palavras. 

 

5.2.3 Consolidação dos tweets das Organizações através de WordClouds 

 

• Americanas 



159 

 

 

FIGURA 29: WordCloud dos tweets da Americanas na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 
 

Percebe-se na Figura 29 o que já havia sido comentado anteriormente, a Americanas 

se utiliza do Twitter como mais um canal para divulgação de promoção de vendas e 

propaganda. Palavras como “clique”, “aproveite”, “confira”, “desconto” e “ofertas” destacam-

se na nuvem de palavras. Também se destaca o “http”, representando que na maior parte dos 

tweets há links direcionando para sites externos (o que já era esperado, visto ser usado como 

canal de promoção de vendas). 

 

• Carrefour 

 

FIGURA 30: WordCloud dos tweets do Carrefour na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 
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Observa-se nas mensagens do Carrefour, conforme observado na Figura 30, grande 

recorrência de palavras promocionais - assim como observado com a Americanas. Palavras 

como “MegaSaldão”, “Oferta”, “Desconto”, “Hora” e “Juros” se sobressaem das demais, 

assim como o “http”, representando também grande recorrência de links nas mensagens do 

Carrefour. 

 

• Extra 

 

 

FIGURA 31: WordCloud dos tweets do Extra na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Observa-se na WordCloud do Extra, verificado na Figura 31, maioria de palavras 

com conotação de conversação – relacionamento -, tais como “Oi”, “verificar”, “vamos”, 

“agradecemos”, “poderia”, “conosco”, “informar” e “pedido”. Observa-se também a palavra 

“http” em destaque, assim como nas organizações anteriores, representando a recorrência de 

links nas mensagens do Extra. Ratifica-se então o que já foi afirmado anteriormente, conforme 

observado no Gráfico 4, que 85% das mensagens do Extra estão categorizados como de 

conversação. 
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• Magazine Luiza 

 

FIGURA 32: WordCloud dos tweets do Magazine Luiza na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Nesta WordCloud, as palavras “Lu” e “http” destacam-se quanto às demais. A 

primeira em função de a Maganize Luiza ter um encurtador próprio de URL e usar este: 

http://maga.lu/xxx. Dessa forma, embora se tenha retirado as palavras “Magazine” e “Luiza” da 

análise, a palavra “Lu” foi bastante recorrente, assim como o “http” que a acompanha nos 

respectivos links.  

Conclui-se, então, que a grande maioria dos tweets da Magazine Luiza é 

acompanhada de links externos. Além disso, as outras palavras que seguem em destaque são: 

“aqui”, “veja”, “seguidores”, “smartphone”, “confira”, “vc” e “oi”, palavras que em sua 

maioria não possuem sentido sem o seu contexto, com a exceção de “smartphone” e “confira” 

que denotam promoção de vendas e a palavra “oi” que se supõe se referir à conversação. 

 

• Lojas Marisa 
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FIGURA 33: WordCloud dos tweets da Marisa na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Percebe-se nos tweets das Lojas Marisa – observada na Figura 33 - a pouca 

quantidade de palavras em comparação com as outras organizações até então. Tal fato é em 

função da pouquíssima quantidade de mensagens enviadas pela Marisa no período de coleta 

desta pesquisa (a que menos utilizou a ferramenta, com apenas 3 tweets no período). É notório 

que as palavras de destaque – ou melhor, todas elas – referem-se à promoção de vendas e 

propaganda. 

 

• Pão de Açúcar 

 

FIGURA 34: WordCloud dos tweets do Pão de Açúcar na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 
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Verifica-se nas mensagens do Pão de Açúcar coletadas nesta pesquisa – conforme 

visto na Figura 34 - que as palavras com maior destaque possuem conotação de conversação, 

tais como “obrigado”, “oi”, “poderia”, “DM” – Direct Message -, “apurarmos”, “informar” e 

“identificamos”. Também se destacam as palavras “http”, “casadocliente”, “Lojas” e 

“contato”, com as duas primeiras respectivamente representando a presença de links nas 

mensagens do Pão de Açúcar e a divulgação do e-mail de atendimento a clientes 

“casadocliente2.0@grupopaodeacucar.com.br” em diversas destas mensagens. As demais 

palavras não podem se analisadas sem verificar o contexto que as mesmas estão inseridas. 

 

• Lojas Pernambucanas 

 

FIGURA 35: WordCloud dos tweets da Pernambucanas na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Conclui-se na Figura 35 que as Lojas Pernambucanas se utilizam bastante de links 

em suas mensagens por conta de suas duas palavras em maior destaque: “http” e “migre”. No 

que se refere à primeira mensagem não há o que se comentar, mas em relação à “migre”, tal 

palavra se refere a um encurtador de links bastante utilizado na internet (http://migre.me). 

Também chamam atenção as palavras “liquidatudo”, “look”, “natal”, “dicas”, “cole”, 

“casa”, “novo”, “Oi”, “estamos” e “agradecemos”, com as duas primeiras destas denotando 

promoção de vendas e as três últimas relacionamento com clientes. As demais nada 

significam sem saber contexto em que foram encaminhadas. 
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• Ponto Frio 

 

FIGURA 36: WordCloud dos tweets da Ponto Frio na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Nos tweets na Ponto Frio – conforme apresentados na Figura 36 - sobressaem-se as 

palavras “Oi”, “Bom Dia”, “Pinguim”, “http”, “pontofriosac”, “twitteacerte”, “pedido”, 

“agradecemos”, “bacana” e “desconto”. Têm-se nas mesmas um misto de palavras denotando 

relacionamento através de conversação, como as palavras “Oi”, “Bom Dia”, “Agradecemos” e 

“bacana”, assim como significando promoção de vendas e propaganda, tais como 

“pontofriosac”, “pedido” e “desconto”. A palavra “twitteacerte” é uma palavra que se refere a 

uma hashtag promocional de sorteio no Twitter pela Ponto Frio - #twitteacerte. Por fim, a 

palavra “http” representa a grande presença de links nas suas respectivas mensagens. 

 

• Lojas Renner 

 



165 

 

 

FIGURA 37: WordCloud dos tweets da Renner na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Por sua vez, as mensagens da Renner – observadas na Figura 37 – denotam o uso da 

ferramenta para fins promocionais, confirmado nas palavras “confira”, “aproveite”, “grandes 

ofertas”, “descontos”, “ingressos” e “perfume”. 

Outra palavra que se destaca é a “PlanetaNaFaixa”, que se supõe tratar de algum 

sorteio através do Twitter. Contudo, a palavra de maior reincidência, conforme verificado em 

todas as organizações anteriores, é a “http”. Conclui-se que para as organizações não é 

suficiente os 140 caracteres disponíveis no Twitter, sendo necessário encaminhar para sites 

externos ao mesmo. 

 

• Riachuelo 
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FIGURA 38: WordCloud dos tweets da Riachuelo na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Verifica-se nos tweets da Riachuelo novamente a presença bastante destacada da 

palavra “http”. Destacam-se também as palavras “DropsRiachuelo”, “Sorteio”, “Blog”, 

“Obrigada”, “Twitter”, “RT” e “hoje”. 

A primeira palavra refere-se à hashtah #DropsRiachuelo, utilizada para divulgar no 

Twitter diversos looks de roupas da moda entre os seguidores. Deve-se destacar a palavra 

“sorteio” para ratificar a sua grande utilização na ferramenta, assim como o encaminhamento 

frequente dos seus seguidores no Twitter ao seu Blog. Por sua vez, a presença destacada da 

palavra “Obrigada” denota além de sentimento de agradecimento, o frequente recebimento de 

elogios e, em consequência, o profissionalismo em responder aos usuários. 

 

• Submarino 
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FIGURA 39: WordCloud dos tweets da Submarino na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Observa-se, na Figura 39, referente aos tweets encaminhados pela Submarino no 

período de coleta dos dados desta pesquisa – destaque à palavra “novo”, que possivelmente 

advém do seu nickname no Twitter “@Novo_Submarino”, não podendo ser excluído das 

palavras de busca para não prejudicar a análise em geral (esta palavra é bastante utilizada para 

denotar produto “novo” ou sorteio “novo” , entre outros usos). 

Sobressaem-se também as palavras “http” e “Migre” representando o uso de links nas 

mensagens, além de “OperacaoSub”, “resposta”, “SuperOperacaoSub”, “valendo”, “desafio”, 

“ganhador”, “hoje” e “Nokia”, ratificando o grande uso de sorteios em seu perfil no Twitter. 

 

 

• WalMart 
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FIGURA 40: WordCloud dos tweets da Walmart na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Verifica-se nos tweets da Walmart – além da palavra “http” que é recorrente entre 

todas as organizações – destaque nas palavras que denotam promoção de vendas, tais como 

“desconto”, “apenas”, “aproveite”, “partir”, “pedido”, “notebook”, “ofertas” e “promo”. 

Mais uma vez ratifica-se - a partir da análise da Figura 27 - o que já havia sido 

relatado anteriormente sobre a predominância do uso informacional (principalmente para fins 

de propaganda) das mensagens do Walmat no Twitter. 

 

• Zaffari & Bourbon 
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FIGURA 41: WordCloud dos tweets da Zaffari & Bourbon na pesquisa. 
FONTE: Coleta própria do autor através do Tagxedo. 

 

Tem-se, finalmente, nas mensagens da Zaffari & Bourbon – como observados na 

Figura 41 – forte presença de palavras de saudação, como “Bom”, “Dia”, “Quarta”, “feira”, 

“semana”, “desejamos”, “tenham”, “todos”, “quarta” e “excelente”. Também se destaca a 

palavra “http”, que aparece com grande frequência na totalidade das mensagens das 

organizações participantes da pesquisa. A palavra “twitters” chama atenção também na Figura 

28, mas sem contexto não se pode fazer qualquer afirmação. 

Conclui-se, então, após a análise de conteúdo e respectiva discussão dos resultados, 

que as organizações precisam relacionar-se com seus seguidores através das redes de 

relacionamento virtuais, oferecendo algo além de produtos a preços competitivos. Pesquisa 

realizada pela Harvard Business Review Analytic Services19  em outubro de 2010 com 2.100 

organizações do mundo descobriu que 75% destas não sabiam aonde seus clientes mais 

valiosos estavam falando sobre elas e, ainda, que menos de 7% das empresas interagem com 

seus consumidores nas redes sociais. 

Tem-se como case de sucesso de comunicação mercadológica realizada no Brasil por 

meio do Twitter o realizado pela empresa Lacta20 (dando continuidade ao seu novo 

posicionamento  estratégico  denominado  “Entregue-se”), promovendo  uma  parceria  com  a  

_______________________ 
 

19. SAS® survey: mídia social tem potencial ainda não explorado pelas organizações: Disponível em < 
http://www.sas.com/news/preleases/socialmediasurvey.html >. Acesso em 04 Ago 2011. 
 

20. Lacta cria canção colaborativa: Marca quer ajuda dos internautas para compor a nova música da cantora Tiê. 
Disponível em < http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/20110804Lacta-cria-cancao-
colaborativa.html >. Acesso em 04 Ago 2011. 
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cantora Tiê para que os seguidores ajudassem-na à concluir uma canção – sendo criada 

coletivamente por diversos usuários do Twitter através da hashtag #eumeentrego sugerindo 

frases que serão posteriormente analisadas por uma comissão (incluindo a própria cantora) e 

escolhendo-se as melhores para concluir a música, sendo lançada no Rock in Rio 2011. 

A Figura 42 mostra a consolidação dos dados desta pesquisa de acordo com a 

quantidade absoluta de tweets (por categorias – conversacionais e informacionais – e suas 

respectivas subcategorias): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 42: Consolidação dos dados da pesquisa por quantidade absoluta de tweets. 
FONTE: Criação do próprio autor. 

 

Além de uma melhor visualização dos dados coletados nesta pesquisa, a Figura 42 

representa um modelo de plano de atuação no Twitter que pode ser implementado por 

organizações que já estão ou que almejam estar presente na ferramenta. Percebe-se que a 
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Direta 
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Indireta 

255 tweets (7%) 
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1.389 tweets (24%) 

Sorteio 

299 tweets (5%) 

Notícias (Própria/RT terceiros) 

286 tweets (5%) 
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maioria dos seus tweets deve ser para gerar relacionamento com seus consumidores (ouvir e 

responder a dúvidas, reclamações e informações diversas de seus consumidores), mas se deve 

utilizá-lo também para fins promocionais – que é aceito e desejado pelos usuários que seguem 

marcas, conforme Li (2010) e pesquisa da ExactTarget (2011), além de realizar sorteios e 

repassar informações que sejam de interesse do seu público para aumentar sua popularidade 

na respectiva plataforma de rede social. Percebe-se que a utilização da plataforma para 

divulgar vagas de emprego em aberto nas organizações não é realizada, podendo ser melhor 

aproveitado pelos gestores de recursos humanos das organizações pelo grande número de 

capital intelectual que está presente nas redes sociais (o que contribuiria também com o 

aumento de seguidores da organização na ferramenta). Observa-se também que, por conta da 

limitação de caracteres do Twitter, 37% do total de tweets das organizações desta pesquisa 

contêm links externos à ferramenta (comumente direcionando para o site institucional, blog ou 

outra rede social, como Facebook, YouTube dentre outras). 

A relação existente entre informação e comunicação é bem conceituada por Le 

Coadic (1996), com este afirmado que informação e comunicação são atitudes 

interdependentes. O mesmo autor relata que “o papel da comunicação é transmitir 

informação. Logo, a comunicação é o processo, o mecanismo, a ação; e a informação é a 

matéria, o produto que será comunicado” (LE COADIC, 1996, p.13). A interdependência da 

comunicação e da informação é tão forte que há quem defina comunicação como um 

“processo de passar informação e compreensão de uma pessoa para outra” (DAVIS, 1967, 

p.317). 

@FabioAlbukerk As empresas precisam entender que, na perspectiva 
dos consumidores, redes sociais são conversações. Querem que as 
marcas ajam como pessoas. 
sáb, jun 18 22:53:03 from TweetDeck 

 

Percebe-se através destes resultados que diversas organizações não se atentaram para 

o fato que a comunicação realizada através das redes sociais deve ser diferente da utilizada em 

mídias tradicionais, como TV e Outdoor, por exemplo. Usuários de redes de relacionamento 

virtuais buscam relacionamento – além de agilidade na resposta de suas indagações - e não ser 

alvo de campanhas de propaganda. 

O próximo capítulo traz as considerações finais deste trabalho. 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pessoas ampliaram a sua capacidade de se relacionar através das redes sociais 

virtuais, conseguindo através delas um poder jamais visto. Há casos de manifestações - 

denominada como Ciberativismo -  iniciadas no Facebook e/ou Twitter que levaram pessoas 

às ruas para protestar contra o poder de tiranos ou contra organizações que infligiram a ética 

com a utilização de trabalho escravo, mão-de-obra infantil ou a utilização de peles de animais 

exóticos em seus produtos (KNEBEL, 2011). 

Tal autoridade faz com que as organizações se façam presentes nas redes sociais para 

acompanhar o que falam a seu respeito na internet, tomando atitudes para reduzir a 

repercussão de conversações negativas sobre a mesma ou contribuindo na reverberação de 

elogios sobre seus produtos e serviços através do marketing viral. Sabe-se que estar presente 

nas redes sociais requer muito trabalho e muitas vezes se torna perigoso quando não se possui 

um bom planejamento de ação nesta plataforma – por ser mais ágil que as demais, conforme 

afirmou a gerente de mídias digitais do Pão de Açúcar, Andréa Dietrich e, também, Edmar 

Burla, líder de engajamento para o consumidor da PepsiCo (G1, 2011) - mas não estar 

presente é muito mais arriscado. 

Especificamente no caso do microblog Twitter, percebe-se a ubiquidade na prática 

(que se refere à conexão generalizada e em todos os lugares entre pessoas, máquinas e objetos 

entre si, ou seja, tudo está em rede e em todo momento). Por ter seu código de programação 

aberto, há milhares de aplicativos que permite tamanha conexão em tempo real: há aplicativos 

para diversos tipos de celulares (com Android, Iphone ou Symbian entre outros sistemas 

operacionais), para qualquer tipo de navegador da internet sem precisar entrar no site do 

Twitter (Mozila, Chrome ou Internet Explorer), para acompanhar através do Microsoft 

Outlook ou programas de gerenciamento de contas em redes sociais como, por exemplo, o 

TweetDeck. Também há a opção dada pelas operadoras de telefonia celular que fornecem o 

serviço através de simples envio e recebimento de SMS, bastando solicitar o serviço através 

do site do Twitter. 

Por conta de tal conexão em tempo real, uma conversação negativa sobre dada 

organização – como mero boato sem veracidade - pode causar grandes prejuízos à sua 

imagem em curto espaço de tempo e, consequentemente, a sua lucratividade. Muitas vezes 

reconstruir a confiança do consumidor demanda investimentos muito maiores do que seria 
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necessário em montar uma equipe para gerenciar sua imagem nas redes sociais e resolver as 

reclamações antes que as mesmas tomem proporções irremediáveis. 

O presente trabalho apresentou os principais conceitos acerca do varejo e como este 

se encontra atualmente no Brasil. Também abordou as diversas teorias sobre comunicação 

mercadológica entre as organizações varejistas, com foco nas que são comumente utilizadas 

por meio da internet: propaganda, promoção de vendas, marketing direto, relações públicas e 

comunicação boca a boca (marketing viral). 

Em seguida foram levantados os principais conceitos acerca da cibercultura, 

utilizando-se do mapa mental desenvolvido por Primo (2007b) que aborda cinco pontos 

fundamentais da cibercultura: ciberespaço, condições tecno-sociais, redes sociais, problemas e 

fundamentos da cibercultura. Nesta pesquisa deu-se prioridade à análise das redes de 

relacionamentos virtuais, por se tratar do objeto de estudo do referido trabalho. Apresentou-se 

destas redes, por conta de sua relevância no país em quantidade de usuários, o Orkut, 

Facebook, Weblogs e Microblogs (mais especificamente o Twitter). 

No que se refere ao objetivo deste trabalho, que foi analisar a comunicação realizada 

pelas organizações varejistas no Brasil através do Twitter, mais especificamente através da 

identificação e posterior análise de tal comunicação, pode-se concluir que foi alcançado. 

Verificou-se que a maior parte das organizações varejistas pesquisadas (7 das 13 

organizações) utilizam o Twitter como mais um canal de vendas e divulgação de produtos e 

serviços. Ressalta-se, entretanto, que em termos de quantitativo absoluto de tweets, estes 

tiveram maioria na categoria conversacional – como já mencionado anteriormente, por causa 

das duas maiores utilizadoras da ferramenta (Ponto Frio e Extra) o fazerem com intuito de 

relacionar-se com seus consumidores. 

Este trabalho também concluiu que fatores de capital social como popularidade e 

visibilidade não implicam necessariamente em autoridade e reputação na rede de 

relacionamento virtual (que são os responsáveis pela influência na respectiva rede). 

Observou-se que as quatro organizações com maior influência no Twitter o utilizam para 

gerar relacionamento com seus consumidores (respectivamente Ponto Frio, Riachuelo, 

Walmart e Extra). Embora o Walmart se utilize bastante de mensagens promocionais (77% do 

total de suas mensagens são informacionais), a mesma também se utiliza da ferramenta para 

conversar com seus consumidores ao tirar dúvidas, receber sugestões, elogios e responder a 
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reclamações dos clientes – conforme comprovado no teste de cliente oculto realizado na 

referida pesquisa. 

Por sua vez, as duas organizações mais populares e, respectivamente, com maior 

visibilidade no Twitter – Submarino com mais de 226 mil seguidores e a Americanas com 

mais de 58 mil – são respectivamente apenas a sexta e sétima organizações com maior 

influência na ferramenta (medido através da quantidade de retweets recebido de suas 

mensagens encaminhadas, conversações diretas com seu @username, influência de seus 

seguidores na ferramenta, relação entre seguidores e seguidos – quanto menos, melhor -, entre 

outros aspectos). 

Pode-se concluir, a partir da análise da comunicação das organizações varejistas 

participantes da pesquisa e do que a teoria pressupõe sobre a mesma, que por se tratar de uma 

ferramenta de rede de relacionamento virtual, as pessoas esperam uma maior proximidade por 

parte das organizações (da mesma forma como conversam com seus amigos na mesma 

ferramenta). Supõe-se que, por conta da quantidade de consumidores presentes nas redes 

sociais (como já relatado anteriormente), as organizações devem se utilizar deste canal para 

também aumentar suas vendas, utilizando-se de uma estratégia profissional de atuação na 

ferramenta e diversificando suas mensagens para não se tornarem monótonas – revezando 

entre conversações com os seguidores alguma promoção de vendas ou sorteios. 

Diversas pesquisas apontam que tanto o excesso de tweets quanto o pouco uso da 

ferramenta são motivos para que as pessoas deixem de seguir as empresas (respectivamente 

por encher a Timeline com mensagens que não lhe interessam - prejudicando a leitura de 

tweets importantes - ou então com a sensação de desleixo da organização com a ferramenta, 

principalmente quando lhe é indagado algo e não houver retorno num tempo hábil). 

Tem-se como contribuição teórica e prática desta pesquisa a constatação, através da 

análise de conteúdo dos tweets das 13 maiores varejistas do país, que a maior parte das 

organizações utiliza-se das redes de relacionamento virtuais como uma ferramenta de mídia 

tradicional (através da divulgação de produtos e serviços na plataforma de forma unilateral), 

quando era esperado relacionamento com seus consumidores para melhorar sua respectiva 

reputação e influência perante seus consumidores, como para melhorar seus produtos e 

serviços prestados ao estarem atentos ao que seus consumidores relatam. 
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Ressalta-se, assim, que as mídias sociais não substituem as mídias tradicionais, 

complementam-nas. Também não se deve utilizar a mesma comunicação realizada, por 

exemplo, na TV ou Outdoor nas mídias sociais, aquelas são comunicações unilaterais na qual 

os consumidores recebem a mensagem passivamente e refletem acerca da mesma; enquanto 

que as mídias sociais são canais bilaterais, com os consumidores conversando ativamente 

sobre a mensagem e contribuindo com a melhoria e “viralização” da mesma (são os ditos 

“prosumidores”, hibridismo de produtores + consumidores, significando que os consumidores 

atualmente são atores centrais do processo, colaborando na criação e divulgação de produtos e 

serviços). 

Tem-se como limitações do trabalho o fato de ter sido analisado apenas o Twitter 

nesta pesquisa (embora seja o maior e mais conhecido microblog, existem outros que podem 

ser analisados). Deve-se mencionar também como limitação de pesquisa a pouca quantidade 

de organizações varejistas presentes na mesma, podendo ser replicado este estudo para um 

número maior de organizações. 

Por sua vez, como sugestão para estudos futuros, pode-se fazer pesquisas 

relacionando indicadores financeiros (como vendas e lucratividade) ou quantidade de 

reclamações no PROCON (acréscimo ou redução das mesmas) com a respectiva participação 

das organizações na rede de relacionamento virtual. Também se pode replicar esta pesquisa 

com um maior número de empresas e por setores econômicos diferentes (como indústria, 

prestadores de serviços, estatais e serviços regulamentados pelo estado, como telefonia dentre 

outros). Outra possibilidade de pesquisa seria verificar como as organizações se comunicam 

em outras redes de relacionamento virtuais, como Facebook, Orkut, YouTube ou mesmo 

Blogs corporativos. 
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