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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar as motivações que levam internautas a divulgar 

ações de marcas por meio da rede social Twitter, bem como localizar as alterações que 

ocorreram a partir do advento da Internet e verificar o papel da publicidade e propaganda 

nesse novo ambiente. Essa investigação aborda também as relações entre marca, comunicação 

e sociedade na pós-modernidade, como se dá a interação entre marcas e usuários no contexto 

das redes sociais na Internet e a construção de movimentos culturais para esses espaços. Para 

a obtenção dos dados, foi proposta uma investigação qualitativa, através de grupo focal, em 

que foram estabelecidas categorias de análise para contemplar as transformações na 

comunicação, nas formas de relacionamento e na personalização proporcionada pelas redes 

sociais. A análise traz aspectos relevantes que apontam o Twitter como meio de conhecimento, 

relacionamento e fidelização de clientes para empresas e marcas. 

 

Palavras-chave: Motivação, Marcas, Internet, Redes Sociais, Twitter, Movimentos Culturais 

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to identify the motivations that lead Internet users to disclose actions brands 

through the social network Twitter, as well as find the changes that have occurred since the 

advent of the Internet and check the role of advertising and advertising in this new 

environment. This research also examines the relationships between brand, communication 

and society in post-modernity, how is the interaction between brands and users in the context 

of social networking sites and the construction of cultural movements for these spaces. To 

obtain the data, we proposed a qualitative research through focus groups that were established 

categories of analysis to include the changes in communication, in the forms of relationship 

and personalization afforded by social networks. The analysis brings relevant aspects that link 

Twitter as means of knowledge, relationships and customer loyalty for companies and brands. 

 

Keywords: Motivation, Brands, Internet, Social Networking, Twitter, Cultural Movements 
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INTRODUÇÃO 

 

 As mudanças nas práticas publicitárias com o advento da Internet vieram proporcionar 

novos meios e novos modos de relacionamento entre os usuários e as marcas. Essas novas 

formas de relacionamento proporcionam iniciativas pelas quais consumidores passam a 

propagar uma marca com a qual se identifiquem, gerando publicidade – por promover alguma 

ação da marca - e propaganda – por divulgar ideias que a marca representa - espontâneas para 

esta, através de movimentos culturais que circulam pelas redes sociais. 

O uso dessas ferramentas para a comunicação publicitária é extremamente complexo 

quando se trata da forma como a empresa deve agir nesses novos espaços de comunicação 

com o cliente, pois o consumidor pode tanto prestigiar a marca, como denegrir a sua imagem 

e disseminar essa opinião para muitos consumidores. 

 Esta pesquisa visa entender o que leva consumidores a serem formadores de opinião e 

começarem a difundir a mesma – muitas vezes sem receber nada por isso – apenas por se 

identificar com o produto e com o estilo de vida ou atitude, que ela representa. 

 Com base nesse cenário foi proposto o seguinte problema de pesquisa: Como 

internautas interagem com marcas por meio da rede social Twitter? Para responder essa 

questão foram consultadas linhas de estudos sobre marca, comunicação e sociedade e as redes 

sociais e comunicação da marca nesses novos ambientes. Após isso, foi realizada uma 

pesquisa para comprovação dos estudos, na qual procurou-se identificar as motivações que 

levam internautas a divulgar ações de marcas por meio da rede social Twitter, sendo esse este 

o objetivo geral do estudo. 

 A partir desse objetivo central, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

localizar as alterações que ocorreram a partir do advento da Internet em hábitos e costumes da 

sociedade, bem como o papel da publicidade e propaganda nesse novo ambiente e, 

principalmente, verificar o que leva internautas a participarem da rede social Twitter. 

Os principais fatores que levaram à busca das motivações dos usuários, foram que o 

estudo das redes sociais é um assunto recente e poucas investigações foram desenvolvidas a 

esse respeito, o que torna esse trabalho uma nova alternativa para pessoas que queiram 

conhecer ou se aprofundar no tema da pesquisa. 

 A exploração do tema explicitou as ferramentas, ideias e conceitos que estão 

envolvidos na criação de campanhas em redes sociais, que atendam as necessidades das 

empresas e dos clientes. Tais iniciativas sugerem uma nova forma de comunicação, com alto 
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retorno para a empresa que optar por esse tipo de campanha para seu produto ou serviço. 

 As novas mídias, especialmente o Twitter, permitem maior interação entre 

consumidores e a marcas. Essa ferramenta permite dirigir-se diretamente aos operadores que 

respondem pela marca e que realizam ações nessas redes; assim, o usuário pode fazer 

perguntas, pedir informações adicionais sobre o produto, reclamar por supostos defeitos ou 

elogiar suas qualidades. Esse processo é muito delicado, pois o internauta, além de divulgar 

essas informações, está espalhando-as para todos seus seguidores, e para qualquer pessoa que 

acesse a Internet e verifique o perfil da empresa e/ou do internauta na rede social.  

 Essa oportunidade de o cliente expor o que pensa sobre determinado produto, pode ser 

benéfica para a marca se for corretamente trabalhada. A empresa pode responder as perguntas 

dos seus seguidores, acrescentando informações e dando maior atenção ao consumidor que, 

outrora, não tinha as mesmas oportunidades de se relacionar com a marca.  

 Torna-se pertinente essa investigação, pois as mudanças em muitos consumidores são 

nítidas, eles não querem apenas comprar um produto para satisfazer suas necessidades, mas 

querem também que a empresa que faz esse produto tenha outros projetos, que beneficiem as 

comunidades em que elas estão inseridas ou que sejam ambientalmente responsáveis. 

 Assim, o fato de que nesta investigação procurar-se entender a construção do 

relacionamento de adeptos a redes sociais e marcas, pode fazer do presente estudo um 

instrumento para a análise e desenvolvimento de campanhas mais condizentes com as 

necessidades de grupos consumidores, que estão cada vez mais segmentados em nichos 

específicos e que merecem atenção especial das marcas e anunciantes. 

 Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, o relatório da pesquisa está 

estruturado da seguinte forma: no primeiro capítulo, o tema é a marca, comunicação e a 

sociedade pós-moderna. Nesse capítulo, foi abordada a marca como instrumento de 

identificação e diferenciação entre empresas, suas representações, imagem e valores 

agregados. 

 No segundo tópico desse capítulo foram trabalhadas as diferenças entre marketing de 

intromissão, praticada largamente nos dias atuais, em face ao marketing de permissão, 

estratégia na qual o usuário além de permitir que a publicidade chegue até ele, constrói uma 

relação mais próxima com as empresas. 

 O terceiro item do capítulo um, fala da cultura juvenil na sociedade contemporânea, 

pois o segmento jovem é o grande produtor de conteúdo na Internet e principal articulador das 

novas práticas de comunicação no ambiente virtual. São descritos, nesse item, o perfil dos 
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jovens na sociedade atual e sua busca por pertencimento grupal. 

Em seguida, apresenta-se a comunicação na sociedade contemporânea a partir do 

advento da Internet e todas as suas consequências, como a troca de informações cada vez mais 

rápida, a interatividade no meio online, a oportunidade do usuário expor e construir 

impressões, além de visitar maneiras que empresas possam explorar esse ambiente, para 

disseminar sua marca, através de movimentos culturais e buzzmarketing. 

 A sociedade pós-moderna na publicidade é o tema do quinto tópico, em que foi 

trabalhada a pós-modernidade, ou seja, o comportamento da sociedade e a nova condição da 

cultura e economia no mundo contemporâneo. No sexto tópico, foi traçado um paralelo entre 

as principais mídias tradicionais, como rádio, TV, jornais, revistas, outdoor, e a Internet, que 

consegue acolher todas as mídias tradicionais em um só local 

Motivações de consumo na publicidade tradicional e na Internet aparecem como o 

item posterior. Esse item mostra como os usuários agem e o que os leva a procurar e comprar 

produtos na Internet. As marcas no ambiente virtual também são abordadas, onde são 

apontadas as motivações dos clientes em relação à Internet. 

 Num segundo momento, apresenta o capítulo dois, em que foram abordadas questões 

sobre as redes sociais na Internet, bem como seu conceito e as comunidades criadas através 

desses grupos de pessoas com interesses em comum. Explica-se, neste capítulo, também, o 

funcionamento da rede social Twitter, suas funcionalidades, suas possibilidades de interação e 

sua capacidade de agregar conteúdos, marcas e pessoas. Esse item tem duas subdivisões, 

sendo a primeira as ferramentas e gírias adotadas no Twitter e o segundo, traz a sua utilização 

como ambiente de marketing e negócios.  

 Os movimentos culturais encerram o segundo capítulo, com sua definição, estratégias 

e abordagem diferenciada, comparada às mídias tradicionais, onde o usuário é não somente o 

foco, mas sim propagador das mensagens e causas das empresas. 

 Após todas essas abordagens apresenta-se o capítulo três, com a Metodologia do 

estudo, em que são descritos e classificados todos os métodos, técnicas e procedimentos 

científicos para a realização da pesquisa. Após os procedimentos metodológicos, tem-se a 

apresentação e análise dos dados do grupo focal, em que foi traçado um paralelo entre os 

depoimentos dos participantes e o referencial teórico adotado para estudo.  

O quarto e último capítulo traz as Considerações Finais; neste capítulo são 

apresentadas as conclusões acerca da pesquisa como um todo, trazendo uma síntese dos 

principais temas abordados. 
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CAPÍTULO I – MARCA, COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE 

 

1.1 Marca: a diferenciação entre as empresas 

 

A marca é o principal meio de identificação e de diferenciação entre empresas.  Ela é 

capaz de agregar diferentes valores aos produtos de empresas de um mesmo segmento por 

incorporar uma série de atributos tangíveis e intangíveis, que podem levar o consumidor a 

diferenciar e escolhê-la. 

A marca pode ser entendida como o conjunto de sentimentos, atitudes e valores que 

relaciona qualidade e preço para que o consumidor chegue ao valor real do produto ou 

serviço. Kotler afirma que “uma marca é um nome, termo ou símbolo, desenho – ou uma 

combinação desses elementos – que deve identificar os bens ou serviços de uma empresa ou 

grupo de empresas e diferenciá-los da concorrência” (KOTLER, 2006, p.269). 

Murphy (1987:2) apud Pinho (1996, p.43) complementa a ideia de Kotler, afirmando 

“que a marca é a síntese dos elementos físicos, racionais, emocionais e estéticos nela 

presentes e desenvolvidos através dos tempos.” As marcas têm na sua gestão – seja por seu 

proprietário ou por gerenciadores – um processo delicado para sua fixação, pois o gestor tem 

a responsabilidade de desenvolver e manter valores atribuídos a ela e que podem refletir 

diretamente na construção de uma imagem de marca com relevância para seu público. 

A imagem de marca é construída por meio de diversos fatores como informações 

divulgadas pelos meios de comunicação, experiências no uso do produto ou serviço, 

embalagem, identidade visual da empresa, promoção de venda, propaganda, publicidade, 

relações públicas, redes sociais, entre outras. A publicidade constitui uma ferramenta essencial 

no processo de construção da marca, pois permite um elevado grau de controle por seus 

administradores, sobre as mensagens quanto ao grau de penetração e convencimento junto ao 

público-alvo da empresa, criando um brand equity forte. (PINHO, 1996, p.51). Kotler (2006) 

define brand equity: 

 

é o valor agregado atribuído a produtos e serviços. Esse valor pode se refletir no 

modo como os consumidores pensam, sentem e agem em relação à marca, [...] sendo 

um importante ativo intangível que representa valor psicológico e financeiro para 

empresa (KOTLER, 2006, p.270). 

 

O autor traz quatro tipos de brand equity: o Brand Asset Valuator, que é medido 

através da diferenciação, relevância, estima e conhecimento. O Modelo de Aaker, que baseia-

se em fidelidade, conscientização, percepção, associações e outros ativos. O Brandz, que se 
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define como presença, relevância, desempenho, vantagem e vínculo. E o brand equity que, 

baseado no cliente parte da ideia que o poder de uma marca está na mente de clientes reais ou 

potenciais e na sua experiência direta ou indireta com a marca. 

Com diversas ferramentas à disposição da empresa, devem ser criadas conexões mais 

profundas com as pessoas, criando uma comunidade de „fãs‟, em torno de sua marca, 

analisando as exigências de seus clientes e utilizando técnicas para transformar o 

conhecimento a respeito da empresa e de seus produtos, numa fidelização de marca. (LEE, 

2010, online). Ganhar a fidelidade do consumidor é o objetivo de qualquer produto e para 

Pinho (1996, p.48), há quatro itens fundamentais para a manutenção e fidelização de clientes: 

o conhecimento do nome de marca, a qualidade percebida, as associações da marca e os ativos 

do proprietário. 

No conhecimento do nome de marca, o autor afirma que o consumidor dá preferência 

ao produto que lhe é familiar, em detrimento das desconhecidas. Já quanto ao fator de 

qualidade percebida, Pinho (1996) fala que a percepção global de qualidade para a marca 

influencia decisivamente nas decisões de compra e na fidelidade.  

As associações de marca, para Pinho (1996, p.48) falam a respeito dos valores 

agregados em que “o valor de um nome de marca pode estar [associada ao] testemunho de 

personalidades, superioridade tecnológica, [...] segurança, prestígio, entre outros”. 

Os ativos do proprietário da marcas são as patentes e marcas registradas; Relações 

com os canais de distribuição constituem os demais ativos do detentor de uma marca e podem 

tomar diferentes formas. (PINHO, 1996, p.48) 

Os novos ambientes de comunicação, como as redes sociais, estão se transformando 

em ferramentas poderosas para trabalhar-se o conhecimento de marca, pois conseguem 

atender expectativas de interação do usuário com a marca, fator relevante para uma parcela 

importante de novos consumidores. 

Parte significativa desses consumidores quer dizer o que está sentindo sobre 

determinados assuntos, seja em sites de relacionamento ou blogs, e isso apresenta às empresas 

uma perspectiva de ações mercadológicas diferenciadas, pois pela primeira vez, as empresas 

deixam de fazer monólogos e começam a realizar diálogos com seus consumidores. 

Para esses ambientes funcionarem com maior fluidez, o marketing de permissão 

aparece como uma forma atrair o público-alvo com informações relevantes sobre a marca ou 

produto, com a permissão do mesmo. Essa modalidade de marketing está conceituda no 

próximo tópico deste estudo. 
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1.2 Marketing de intromissão x Marketing de permissão  

 

 As estratégias de marketing tradicional, com seu suporte de comunicação em 

televisão, rádio, jornal, Internet, entre outros têm, em sua concepção original, a intromissão 

ou interrupção, ou seja, a publicidade ocupa espaços entre as matérias editoriais desses meios. 

A mensagem que o anunciante quer passar acaba por tirar a atenção do usuário, provocando, 

em alguns casos, até certo incômodo, visto o grande número de anúncios nesses meios. 

O marketing tradicional, segundo Araújo e Cormier (2000, online) “tinha como 

pressuposto básico uma forma, cada vez mais contundente, de capturar a atenção 

(interromper) do cliente e depois induzi-lo a tomar alguma ação”. González (1996) apud 

Gameiro (2008, online) complementa dizendo que o marketing tradicional “se preocupava 

unicamente em utilizar estratégias onde predominavam a transmissão do produto publicitário 

e a posterior verificação do seu „impacto‟ através de esquemas de avaliação próprios”.  

A questão é que, em meio a uma infinidade de informação e anúncios publicitários em 

diversos meios de comunicação, o consumidor tende a prestar atenção somente ao que é 

relevante para si, eliminando todas as informações que não o interessam. É nesse contexto que 

surge uma nova modalidade de marketing, o marketing de permissão, que é mais adequado à 

Internet e a sua possibilidade de seleção de conteúdos. Segundo Godin (2000) apud Araújo e 

Cormier (2000, online) o marketing de permissão tem três características essenciais: “Pró-

ativo: as pessoas esperam que você [empresa] as procure; Pessoal: mensagens são diretamente 

relacionadas com cada pessoa; e Relevante: o marketing diz respeito a algo em que o cliente 

potencial esteja interessado.” 

O marketing de permissão parte da premissa que o consumidor quer receber 

informações da empresa, ora por conhecimento, ora para evitar a procura de um produto em 

um universo de anúncios que acaba por confundí-lo, ou seja, terá uma garantia de 

atendimento personalizado. (ARAÚJO; CORMIER, 2000, online). 

Siegel (1999) apud Gameiro (2006, online) comenta a segmentação cada vez maior do 

público e as tentativas do marketing e da publicidade na individualização dos usuários:  

 

A crescente sofisticação dos públicos, que é decorrente do processo da 

individualização, obrigará a estratégias de marketing e publicidade diferenciados e 

desejavelmente one-to-one. O objetivo prende-se com a segmentação de cada 

mercado e com a conquista da sua autorização para uma exposição a determinada 

carga publicitária (SIEGEL apud GAMEIRO, 2006, online). 
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Após a permissão do consumidor em receber publicidade e informação sobre as 

empresas - através de e-mail, mensagens SMS via celular e/ou participação de perfis em redes 

sociais - o caminho para uma fidelização do cliente passa a ficar mais facilitado. As 

estratégias de marketing tendem a ter mais sucesso com essa permissão do usuário, pois 

quando alguém por iniciativa própria solicita mais informações, atualizações de novos 

produtos e deixa a eventualidade de seu contato com a marca está predisposto para uma 

exposição informativa. E isso deve ser aproveitado para a satisfação integral deste cliente e 

consequentemente para a sua fidelização (GAMEIRO, 2006, online). 

 Além de fidelização do cliente, o marketing de permissão permite estratégias mais 

poderosas para obtenção de lucro para as empresas. A partir disso, surgem as nomenclaturas 

de diversos autores para o mesmo tema: Godin (2001) apud Gameiro (2006, online) chama 

ideavirus, McConnel e Huba (2006, p.48) tratam como Buzzmarketing, Goodson (2009) apud 

Ribeiro (2009, online) conceituam como Movimento Cultural, e até mesmo o termo 

Marketing Viral, se apropriam dessa premissa: criar um ambiente propício para que a 

mensagem ou ideia possa ser exposta e se multiplicar. 

 Essas estratégias de propagação da marca, através do marketing de permissão, têm 

mais possibilidade de sucesso, com um grupo específico da web: os jovens. Esse grupo 

absorve mais facilmente as novas ferramentas da Internet, experimentando as novidades e 

incorporando-as em seu cotidiano. A faixa etária que está mais disposta a essa atitude e que as 

empresas precisam dar mais atenção são os jovens de 16 a 24 anos, que segundo pesquisa 

IBOPE/WIN (2010, p.5) são os usuários que mais participam de redes sociais no Brasil, e que 

será tema do próximo tópico.  

 

1.3 A cultura juvenil na sociedade contemporânea 

 

 A juventude tem características consideradas universais como, por exemplo, conflitos 

geracionais, padrões de linguagem, rebeldia, heroísmo e aventura, adesão ao movimento e ao 

jogo, ligação ao presente e rejeição ao passado, recusa da experiência, auto-realização, 

exaltação da vida privada, ideal de beleza, amor e felicidade, entre outros (MORIN, 1984 

apud BORELLI, 2005, online). 

 Além dessas características que marcam os jovens, cabe ainda ressaltar que é um 

grupo em constante mudança, e que está cada vez mais ativo na sociedade, formando opiniões 

e estabelecendo novas formas de comunicação, como acontece nas redes sociais. Limeira 
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(2008, p. 203) caracteriza a juventude como “um processo de constante mutação e 

transitoriedade, em que pensamentos, sentimentos e comportamentos são efêmeros e 

passageiros”. 

 Os jovens, como todos os membros de uma sociedade, vivem em grupos, e passam 

boa parte do tempo em interação com seus amigos e colegas, sendo este grupo responsável 

por influenciá-los diante de seu comportamento social e também  por seu comportamento de 

consumo. Limeira (2008) define grupo “como um conjunto de pessoas que interagem com as 

outras, que aceitam direitos e obrigações e compartilham uma identidade comum.” 

 Lakatos (1995, p. 124) acrescenta ainda a definição de grupo como sendo uma 

“coletividade identificável, estruturada, contínua, de pessoas que desempenham papéis 

recíprocos, seguindo determinadas normas, interesses e valores sociais, para consecução de 

objetivos comuns.” 

 Seguindo a ideia de coletividade identificável Borelli (2000, online) discorre sobre os 

jovens, que segundo a autora, buscam construir repertórios compartilhados, negociando 

sentidos e articulando novas tecnologias, narrativas midiáticas e narrativas do cotidiano, 

gerando novas formas de sociabilidade, percepção e sensibilidade. Os espaços de encontro 

juvenil, públicos ou privados, são locais de clara demarcação na territorialidade de 

pertencimentos grupais.  

 

Os jovens buscam consolidar suas articulações de sociabilidade extra-institucionais. 

Funcionam como palcos nos quais podem exibir de modo mais ostensivo, 

impactante, espontâneo e coeso símbolos visuais, gestos, expressões verbais e 

utilização de gírias, que tanto afirmam simbolicamente como realizam, na prática, 

sua participação em agrupamentos culturais particulares (BORELLI, 2005, online). 

 

 Para ajudar a entender a participação nesses agrupamentos, foi criada a teoria do 

interacionismo simbólico, proposta por William James e George Mead, que afirmam que as 

pessoas constroem sua identidade e sua percepção de si mesmas a partir da cultura em que 

vivem e das interações sociais que desenvolvem (LIMEIRA, 2008, p. 211).  

 Limeira (2008) ainda fala da interação, da identidade do jovem e também da 

individualidade do jovem nesse processo: 

 

É na interação com os outros e o mundo à sua volta, mediada pela linguagem, que 

cada pessoa cria e recria sua identidade ou subjetividade. Assim não há sociedade e 

indivíduos estáticos, uma vez que as culturas estão continuamente mudando. [...] 

Porém, mesmo que as pessoas moldem seus comportamentos e sentimentos por 

influência de fatores culturais e sociais, elas conservam sua capacidade de pensar, 

sentir e agir com independência, resguardando sua individualidade (LIMEIRA, 

2008, p. 213). 

 



15 

 

A individualização se baseia cada vez mais em identidades culturais, midiáticas e de 

consumo. O consumo da mídia internacional permite aos jovens fazer uma leitura crítica 

sobre as culturas nacional, regional e de classe. A necessidade de construção de uma 

identidade juvenil é encontrada, por exemplo, pelos punks no cenário underground, entendido 

como espaço de 'gente que pensa diferente‟ e, no hip-hop, no próprio grupo de dança e música 

(SOUZA, 2007, online). 

 A criação dessas identidades culturais é o princípio das formas de agrupamentos das 

redes sociais. A participação em determinada comunidade no Orkut, ou seguir determinado 

perfil no Twitter, é uma forma de agrupamento social, e faz parte de uma consequente 

identidade cultural. 

 Borelli (2005, online) afirma que outro fator que interfere na cultura juvenil e nas suas 

formas de relação e que precisa ser levada em consideração é a estratificação social como 

fator importante para o uso de meios convencionais e digitais, pois a classe que o jovem 

pertence determina o que ele vai consumir e em quais níveis. Por exemplo, um jovem de 

classe D, não tem muito contato com teatro, televisão a cabo ou internet de alta velocidade. 

Por outro lado, os jovens de classes mais elevadas, essas opções fazem parte do seu cotidiano 

(BORELLI, 2005, online) 

 Tais diferenças acabam por acentuar ou diminuir o uso de determinados meios 

consumidos pela classe a que o jovem pertence, mas não chega a ser um fator que modifique 

completamente os modos de agir, gostos, ou uso de mesmos códigos e símbolos na 

linguagem, por jovens da mesma faixa etária. 

 

1.4 A sociedade e a comunicação na sociedade contemporânea 

 

 Com o desenvolvimento tecnológico ocorrido na década de 1990 – principalmente 

após a criação da Internet – a comunicação sofreu grandes transformações, que propiciam que 

a troca de informações seja cada vez mais rápida, conectando pessoas, culturas e empresas. 

 A interatividade é uma das principais mudanças na comunicação, pois agora é possível 

contribuir na mensagem, opinar a respeito dela, tornando o receptor, pela primeira vez, um 

ator da mensagem, e não somente um espectador dela. Segundo Santos (2003, p.73) 

interatividade é quando “o receptor pode interferir no conteúdo da informação, ao tornar-se 

também emissor, escolhendo, alterando, deixando registrada sua visão, como um agente ativo, 

produtor de dados que atingirão outros receptores”. 
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 Com a evolução tecnológica e a interatividade que a Internet via banda larga 

proporciona aos seus usuários, surgem novas formas de socialização, agregadas por interesses 

em comum. Santos (2003) considera que “os usuários conectados à Internet, criam espaços 

para debates (chats, fóruns de discussão, redes sociais) e interagem a partir de pontos comuns 

de interesse. Forma-se uma comunidade que desenvolve até novos códigos e linguagens” 

(SANTOS, 2003, p.73). 

Esses espaços virtuais servem de meio de expressão e de construção de impressões, 

em que a sociabilidade está baseada nessas impressões que os usuários percebem e constroem 

quando iniciam sua interação. Quando acontece uma interação entre marca e consumidor, no 

Twitter, por exemplo, essas impressões ficam evidentes ao usuário, contribuindo para uma 

comunicação empresa/cliente ainda mais completa e interativa (RECUERO, 2009, p.29). 

As marcas utilizam a comunicação para gerar opinião favorável para seus produtos e 

precisam se adaptar a esse novo cenário de comunicação. Andrea Semprini (2006) afirma que 

a transição das marcas para uma configuração pós-moderna, transformou-as e atribuiu-lhes 

um caráter mais geral e mais flexível, com uma ampliação de seu raio de atuação. 

 Semprini comenta ainda que essa nova configuração, de ascensão da marca no 

contexto social – definida pelo autor como 'disseminação social das marcas' – tem a missão 

crucial de injetar, fazer circular e fazer absorver as mensagens no ambiente social, que não é 

mais tradicional como nos meios impressos e eletrônicos.  

 Outra ferramenta que utiliza basicamente a mesma proposta – de injetar, fazer circular 

e absorver as mensagens em meios sociais – e de utilizá-la como meio de propagação – é o 

Buzzmarketing. Segundo Rosen apud McConnel e Huba (2006, p.48) Buzzmarketing é “o 

agregado de todas as comunicações de pessoa para pessoa sobre um produto, serviço ou 

empresa específicos, a qualquer hora, que inclui a profusão de conversas que existem 

pessoalmente e pela Web, em salas de bate-papo e redes sociais”. 

As constantes mudanças na sociedade e, portanto, na comunicação, requerem um 

apanhado sobre o comportamento da sociedade e a nova condição da cultura e economia no 

mundo contemporâneo. A pós-modernidade, segundo Ramos (2004, p. 216), significa 

“correlacionar a emergência de novos traços formais na vida cultural com a emergência de um 

novo tipo de vida social e de uma nova ordem econômica”, onde há segundo o autor uma 

“dissolução de fronteiras”. Habermas (1983, p.90) afirma que a pós-modernidade é um 

processo que “visa modificar os laços da cultura moderna com a práxis da vida cotidiana”. 

Connor (1993, p.43) também observa que “as principais características da sociedade pós-
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moderna [...] são a aceleração dos ciclos do estilo e da moda, o crescente poder da publicidade 

e da mídia eletrônica, [...] o neocolonialismo, a revolução verde”. 

Na pós-modernidade surge uma nova área de atuação do mercado, em que a produção, 

a troca, a promoção e o consumo de formas culturais – consideradas em seu sentido mais 

amplo e incluindo, portanto, a publicidade, a TV e os meios de comunicação de massa em 

geral – como um foco central e como expressão da atividade econômica. Aqui imagens, 

estilos e representações não são acessórios promocionais dos produtos, mas produtos em si. A 

tecnologia da informação passa de lubrificante dos ciclos de troca e de lucro, para a 

mercadoria mais importante (CONNOR, 2004, p.44). 

 Nesses parâmetros está inserido o objeto de estudo, em que há uma crescente 

avalanche de informações diárias, em que a cultura nos âmbitos da comunicação e do 

consumo está sendo modificada rapidamente. Conforme Nussbaumer (2005, p. 21) há uma 

“transformação no ambiente de comunicação efetuada pelos próprios internautas que, se 

apropriando dele, o transformam e introduzem novas lógicas de utilização, como a criação de 

comunidades virtuais”. 

Para verificar essas transformações na sociedade e na comunicação é necessário 

conceituar como as mídias convencionais e virtuais atuam para levar as mensagens para seus 

públicos, essas mídias, bem como suas características, vantagens e desvantagens, são o tema 

do próximo tópico. 

 

1.5 Mídias convencionais e virtuais: 

 

 As diversas mídias convencionais e virtuais, como jornal, rádio, televisão, Internet, 

entre outras, têm um objetivo específico: o de aproveitar o ponto de contato de seu 

consumidor com o meio para reverter em uma oportunidade de comunicação de seu produto 

(KATZ, 2004, p. 20). Isso porque cada meio tem características e particularidades específicas, 

o jornal oferece uma maior credibilidade e confiança à mensagem, por ser impresso; e o 

anunciante pode utilizar-se da linha editorial para segmentar a mensagem. Além disso, o 

jornal tem um caráter formador de opinião e de prestação de serviços. Porém é um meio de 

leitura rápida e com pouca duração, fazendo com que a mensagem seja direta e que tenha um 

planejamento de retorno em curto prazo (MUNIZ, 2004, p.48). 

 O rádio tem como vantagens atingir o público-alvo com alta frequência a um custo 

razoável; tem um grande apelo local e regional e a mensagem é reforçada com uso da 

sonoplastia e música, gerando maior impacto no receptor. Tem como desvantagem utilizar 
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somente o som, o que pode ocasionar a dispersão da mensagem pelo ouvinte, deixando o 

rádio num segundo plano, isto é, quando se ouve rádio, pode-se realizar outras atividades 

concomitantes (KATZ, 2004, p. 92). 

 

Os benefícios mais importantes do outdoor, segundo Katz (2004, p.111) são: “o 

tamanho, a mobilidade, o público coberto e o custo [...] relativamente baixo para o número de 

exposições” e traz como a principal desvantagem “a curta exposição da mensagem” que 

segundo a autora é de “3 a 7 segundos [...] e precisa ter o texto extremamente conciso e 

atraente.” 

Já a televisão, principal mídia de massa no Brasil, conta com inúmeras características 

de entretenimento e diversão, e traz consigo o maior número espectadores. Segundo Muniz 

(2004, p.52) a televisão traz como vantagem o movimento e a cor, tornando o meio o mais 

completo, real e convincente, fixando a marca, a embalagem, a demonstração de uso na 

memória do consumidor, determinando uma influência decisiva no momento da compra. O 

problema maior de se utilizar a televisão é o alto custo de produção e veiculação, onde 

também é exigido um plano de mídia bem estruturado e formulado com maior antecedência. 

As vantagens para o anunciante utilizar as revistas, conforme Katz (2004, p.103) são, 

“o público de alta renda, o entusiasmo desse público e a longa vida útil do veículo, [...] além 

do envolvimento do leitor com o assunto da revista.” Como desvantagem a autora cita “o 

longo ciclo de planejamento e o custo relativamente alto para atingir o público-alvo.” 

 Enfim, a Internet, tem como característica a convergência de todos os meios citados 

anteriormente, ou seja, há jornal, rádio e TV online, participando exclusivamente da Internet, 

ou como extensão de conteúdo dos meios convencionais. A Internet tem o público jovem 

como um dos que mais movimenta conteúdo online e responsável por grande aceitação e 

participação nas redes sociais como Orkut e Twitter.  

 Para Katz (2004, p. 114) os benefícios da utilização da Internet é a personalização, a 

flexibilidade, a cobertura e a mensurabilidade. A flexibilidade que Katz cita, refere-se ao vasto 

conteúdo que a Internet proporciona para os anunciantes, pois os formatos de 15 e 30 

segundos, como na televisão, não são mais exigidos, nem os anúncios de meia página ou de 

rodapé, como no jornal. O espaço para divulgação e para a interação é enorme neste meio. 

 Segundo Katz (2004, p. 116) “a Internet é o primeiro meio de comunicação de massa 

capaz de oferecer uma mensagem publicitária personalizada, dirigida para o alvo”, os 

anunciantes podem enviar mensagens, construir websites específicos para cada público e 
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realizar ações envolvendo usuários que realmente sejam potenciais consumidores. 

 A exposição de um anúncio publicitário para um grande número de pessoas, também é 

possível na Internet, através de banner's e pop up's em sites de grande acesso, como 

Globo.com, Terra, UOL, Yahoo!, entre outros. Ou ainda, o anunciante pode patrocinar sites 

específicos – como uma marca de carros, por exemplo, anunciar no website da Revista 4 

Rodas, por exemplo – o que gera uma segmentação do público e pode trazer lembrança de 

marca para o anunciante. 

 Outra vantagem da Internet perante os outros meios é a mensurabilidade que o meio 

proporciona, o que parece estar respondendo a um dos desejos dos anunciantes. A Internet 

produz os mais confiáveis e detalhados resultados para a mensuração, através do click-trought 

(acessos por cada clique) e o CPM, custo por mil visualizações da página/anúncio (KATZ, 

2004, p. 116). 

 Essas características, especialmente a convergência e flexibilidade, trazem inúmeras 

formas de comunicação e interação com o público-alvo, seja através de websites, banner's ou 

pop-up's, webmail, redes sociais, entre muitas outras. 

 Entre as citadas acima, tem-se as redes sociais, que além de proporcionar grande 

interação entre marca e anunciante, dá a oportunidade de as empresas terem propaganda a 

custos muito reduzidos por se tratar de um meio barato, perante outros meios, para o 

anunciante. Ao usar redes sociais para promoções de marca, a empresa pode ter uma boa 

abrangência segmentada, desde que bem planejada e com ações que agreguem valores 

diferenciados ao produto, o que pode motivar o reconhecimento de marca e também a compra 

de seus produtos ou serviços. 

 

1.6 Motivações de consumo na publicidade tradicional e Internet 

 

 As motivações para a compra de produtos e serviços são diferentes em cada indivíduo 

e fazem parte de uma complexa conjunção de fatores e estímulos para chegar ao ato final da 

compra. Segundo Gade (1998, p.85) a motivação é um estado ativado que gera um 

comportamento direcionado e, entre outros aspectos visa alcançar o objetivo de sua 

realização, que se encontram frequentemente acompanhados de emoções. A motivação é 

derivada de instintos, impulsos, necessidades manifestas ou latentes. 

 Limeira (2008, p. 103) acrescenta ainda que a motivação é um “processo psicológico 

que leva as pessoas a se comportarem de determinada maneira e pode ser causada por fatores 
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internos (psicológicos, biológicos) ou fatores externos (estímulos do ambiente, culturais ou 

sociais). 

 Motivação se resume naquelas atividades nas quais o indivíduo se engaja em direção a 

um objetivo. O organismo se torna estimulado ou motivado por várias necessidades básicas, 

inclusive aquelas, com fundo social e psicológico, que levam em consideração outros fatores 

para além de satisfazer a vontade de comer ou dormir. (GADE, 1998) 

 Além dessas necessidades, outro fator que interfere no processo de compra é o 

envolvimento que o mesmo tem com a marca ou produto, e, à medida que esse envolvimento 

aumenta, o consumidor tem mais motivação para compreender, memorizar e utilizar as 

informações recebidas. Quanto maior o envolvimento, maior é o tempo de esforço que o 

consumidor investe nas etapas de busca e avaliação de alternativas, bem como na decisão de 

compra. (LIMEIRA, 2008). A autora ainda afirma que o envolvimento é ativado quando as 

características pessoais, como necessidades, valores e autoconceito, são confrontados com os 

estímulos de marketing numa dada situação.  

Essas relações de envolvimento do consumidor com certa marca geram um 

conhecimento, ou seja, ele reúne informações armazenadas em sua memória para tomar suas 

decisões de compra. Essas informações também podem ser definidas pelo nível de 

experiências adquiridas pelo consumidor com a marca. Limeira divide esses conhecimentos 

em três categorias: 

Conhecimento do produto, que é um conglomerado de diferentes tipos de 

informações, como atributos e/ou características do produto; 

Conhecimento de compra, que engloba as várias partes de informações que os 

consumidores têm para aquisição de produtos, como o local onde comprar; 

Conhecimento sobre uso, que engloba a informação na memória sobre como usar o 

produto e o que é necessário para usá-lo (LIMEIRA, 2008, p.111). 

 

 A possibilidade de aumentar essas três categorias de conhecimento está disponível aos 

administradores de marca nas redes sociais. O conhecimento sobre a marca, os produtos, os 

locais para compra e informações de como usá-lo podem ser trabalhadas livremente pela 

empresa, aumentando a interatividade e desenvolvendo o relacionamento com o usuário. 

Higie e Feick (1989, p.690) contribuem a respeito do tema envolvimento, falando que 

o mesmo “refere-se à relevância ou importância do produto para o indivíduo e a sua origem 

pode ser atribuída a fatores sociais e culturais. Além disso, o envolvimento está relacionado 

com experiências, valores e objetivos do indivíduo.” 

As motivações dos clientes em relação à Internet estão divididas em cinco categorias 

conforme Limeira (2007, p.85): o primeiro fator motivacional é o “escapismo social, que 
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consiste no desejo de escapar da realidade pela realização de atividades prazerosas e 

agradáveis. Esta motivação relaciona-se com uma das características da web, o 

entretenimento” que promove sensações positivas e diversão. “O segundo fator é a satisfação 

das necessidades de informação e educação” através de websites, de modo fácil, rápido e com 

baixo custo. 

 O terceiro fator é “o controle e a interação, visto que a web permite ao usuário o 

controle sobre o meio, podendo decidir o que vai ver, quando, como e com quem (LIMEIRA, 

2007, p.86). Além disso, a interatividade permite customização e a personalização de 

experiências”. 

 O quarto fator motivacional “é a socialização, pois a web é facilitadora das 

comunicações e das relações interpessoais, possibilitando socialização com pessoas de 

interesses similares.” E o quinto e último fator é o “fator econômico, referente à necessidade 

de adquirir bens, em que o usuário utiliza a internet para coletar informações e comparar 

preços antes de tomar sua decisão” (LIMEIRA, 2007, p.86). 

A Internet conferiu a essas associações de envolvimento do consumidor, um novo 

modelo de comunicação, em que ela não se dá mais na forma tradicional de um-para-muitos, 

mais sim de muitos-para-muitos. Outra alteração que ela trouxe foi que o usuário se auto-

orienta e escolhe a sua forma de navegação, adquirindo maior liberdade de escolha e maior 

controle sobre o processo de comunicação (LIMEIRA, 2008, p.140). 

 Uma pesquisa da Datamonitor (2000, online) indicou que a Internet tem o potencial de 

mudar ou reforçar as atitudes em relação às marcas, bem como o comportamento de consumo, 

através do aumento do grau de experiência do usuário e o site da empresa. 

A Internet Advertising Bureau (IAB) em parceria com sites monitorados, como ESPN 

Sports, Geocites, realizou nos EUA um estudo utilizando as medidas conhecidas de 

marketing, como reconhecimento de marca, comunicação dos atributos do produto e intenção 

de compra. Conclui-se com a pesquisa que a propaganda na Internet possui poder de 

comunicação, aumenta a lembrança da propaganda, a consciência da marca, os atributos do 

produto e também a lealdada à marca (LIMEIRA, 2008, p.145). 

 Os principais resultados do estudo referido são: o grau de aceitação dos consumidores 

da propaganda online é comparável ao da mídia tradicional; a propaganda on-line aumenta o 

reconhecimento de marca, mesmo após uma única exposição; a propaganda on-line tem 

potencial para aumentar as vendas do produto; click-troughs (cliques efetivados) não são 

necessários para uma efetiva comunicação da marca e a propaganda online tem maior 
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probabilidade de ser notada pelo consumidor do que a propaganda na televisão. 

Um dos maiores impactos da Internet, e pela forma de relacionamento oriunda dela, é 

o surgimento de comunidades virtuais. Muniz e O‟Guinn apud Limeira (2008, p.140) revelam 

que comunidade é um conceito central nas ciências sociais podendo ser definida como uma 

rede de pessoas com relações sociais marcadas por vínculos emocionais e de reciprocidade. 

De acordo com os autores, as comunidades têm três características gerais: 

 

 

 

a consciência compartilhada de si, que implica um sendo de identidade entre seus 

membros e a percepção das diferenças em relação aos indivíduos não-integrantes da 

comunidade; 

A presença de rituais e tradições compartilhados, que reproduzem e perpetuam 

valores e padrões de comportamento; 

O senso de responsabilidade moral, isto é, um sentimento de dever e obrigação com 

a comunidade e seus membros (LIMEIRA, 2008, p.141). 

 

 Considerando essas afirmações, surge o conceito de comunidade de marca, definida 

como uma comunidade especializada, baseada num conjunto estruturado de relações sociais 

entre os usuários admiradores de uma marca. Elas desempenham papel importante na 

construção de imagem e do valor da marca, na medida em que reúnem consumidores leais, 

que possuem fortes vínculos afetivos com as marcas (LIMEIRA, 2008, p.141). 

 A autora comenta ainda que na Internet, por ela possibilitar a interação entre grupos de 

pessoas, surgem as comunidades virtuais, baseadas na admiração de marcas ou na defesa de 

interesses comuns aos indivíduos participantes, cuja interação ocorre no ambiente virtual. 

Após o surgimento de comunidades virtuais em sites e weblogs, começaram a se formar redes 

sociais, algumas específicas para determinados assuntos, e em sua maioria, voltadas para o 

relacionamento entre os usuários dessas redes. As redes sociais na Internet é tema central do 

próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II – REDES SOCIAIS 

 

2.1 As redes sociais na Internet 

 

 O conceito de rede social ainda é recente, e segundo Boyd & Elisson (2007, online), 

redes sociais são “como espaços da web que permitem aos seus usuários construir perfis 

públicos, articular suas redes de contatos e tornar visíveis essas conexões.”. 

 Uma rede social, segundo Recuero (2009, p.24) é definida como: 

 

um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições) e suas conexões 

(interações ou laços sociais). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os 

padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os 

diversos fatores. A abordagem da rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde 

não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões (RECUERO, 2009, 

p.24). 

 

Os atores, segundo a autora, são o primeiro elemento da rede social. Trata-se das 

pessoas envolvidas na rede social. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a 

moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição de laços sociais. Um ator 

pode ser representado por um weblog, por um Fotolog, um Twitter ou mesmo um perfil no 

Orkut (RECUERO, 2009, p.25). 

Para Döring (2002) apud Recuero (2009, p.26) “há um processo permanente de 

construção e expressão de identidade por parte dos atores do ciberespaço” a utilização de 

ferramentas como Facebook, Orkut e Twitter, “servem como meio de expressão do „eu‟ no 

ciberespaço, um espaço privado e, ao mesmo tempo, público” e isso permite, segundo 

Recuero (2009, p.27) “que as redes sociais sejam expressas na Internet”. 

Os atores dessas redes sociais têm um poder de dissipar mensagens para seus amigos 

e/ou seguidores, fenômeno que vem se intensificando cada dia mais, por estarem conectados a 

um grande número de pessoas que dividem a mesma causa, ou utilizam o mesmo serviço. 

Esse poder de dissipar mensagens aparece nas seguintes considerações de Recuero (2005, 

p.116): 

 

elemento característico das redes sociais é [...] a capacidade de difundir informações 

através de conexões existentes entre os atores. Essa capacidade alterou de forma 

significativa os fluxos de informação dentro da própria rede. [...] proporcionou que 

as pessoas pudessem difundir as informações de forma mais rápida e mais interativa 

(RECUERO, 2005, p.116). 

 

Essas alterações no modo de difusão das informações e na interatividade 

proporcionada pela Internet criaram as chamadas comunidades virtuais, onde são debatidos 
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temas de interesse comum. Lemos (2002, p.93) traz a seguinte definição: “as comunidades 

virtuais eletrônicas são agregações em torno de interesses comuns, independentes de 

fronteiras ou demarcações territoriais fixas” 

Santana (2007, online) acredita que “o indivíduo que participa de uma comunidade 

virtual busca participar de debates nos fóruns de discussões, e também em diversas 

comunidades disponíveis”, como a rede social Orkut. 

O autor traz uma ideia do surgimento da cultura digital e desses agrupamentos de 

pessoas, “a partir do comunicar-se e relacionar-se com semelhantes que o homem constrói-se 

enquanto ser social, agrupando-se e constituindo comunidades, redes, sociedades. [...] é 

importante pensar como estes sujeitos sociais se organizam e representam-se na 

contemporaneidade” (SANTANA, 2007, online). 

Rheingold (1995) apud Recuero (2009, p. 135) contribui ainda a respeito das 

comunidades virtuais:  

 

são agregados sociais que surgem da Rede, quando uma quantidade suficiente de 

gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente, com 

suficientes sentimentos humanos, para formar relações pessoais no ciberespaço 

(RECUERO, 2009, p.135). 

  

Santana (2007, online) verifica que as redes sociais favorecem os intercâmbios sociais, 

pois possibilitam aos sujeitos vivenciar relações para além das suas comunidades locais. 

Utilizando-se desses agrupamentos que formam as redes sociais, é possível desenvolver um 

trabalho em que o consumidor movimente e propague uma marca, contribuindo para melhorar 

o posicionamento e os valores da empresa, através de ferramentas como o Orkut, Facebook, 

Youtube, Twitter, entre outros. O Twitter e sua forma dinâmica e agregadora aparece como 

uma das mais interessantes. 

 

2.2 Twitter: interação em 140 caracteres. 

 

O Twitter, segundo O‟Really & Milstein (2009, p.15) “é um serviço de mensagens que 

tem as mesmas características que outras ferramentas de comunicação mais difundidas, como 

e-mail, MSN (serviço de comunicação instantânea), blogs, etc.” Spyer et al (2009, online) 

também define o Twitter como “uma mistura de blog e MSN” e utiliza uma metáfora para 

explicar a ferramenta: 
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Twitter é como bares, padarias e cafés, que são lugares onde pessoas se encontram 

para trocar informação, opinar sobre as notícias do dia, pedir ajuda, dar risada, criar 

vínculos, cultivar relacionamentos, falar entre si ou apenas acompanhar as conversas 

dos outros (SPYER et al, 2009, online). 

 

Existem fatores que transformam o Twitter numa ferramenta única de comunicação, 

como o fato de que as mensagens podem ser escritas em até 140 caracteres, sendo 

aproximadamente do tamanho de uma manchete de jornal, o que significa que as mensagens 

se torna realmente fáceis de ler e de escrever. Outro fator é que o as mensagens são públicas, 

tornando a ferramenta uma forma de conhecer pessoas e notícias de interesse pessoal e 

profissional (O‟REALLY, MILSTEIN, 2009 p.15). 

O Twitter permite compartilhar novidades e comentários, notícias chocantes, 

experiências individuais, realizar pesquisas de mercado, promover relacionamento de usuários 

entre si, e de usuários com marcas, além de ser uma forma de monitoramento de produtos e 

para lançar promoções, através de ferramentas disponíveis no próprio site. Com a 

popularização do Twitter, surgiram gírias e termos novos para quem utiliza essa rede social, 

que possui diversas ferramentas para levar ainda mais informação para seus usuários.  

 

2.2.1 As ferramentas e gírias do Twitter 

  

 O termo „tweet‟ ou „tuíte‟ segundo O‟Really e Milstein (2009 p.15) “refere-se a uma 

simples postagem do site” e que pode também ser utilizada como verbo, „estou tuitando do 

meu bar favorito” por exemplo. Desse termo se originou outro termo usado no Twitter, o 

„retweet‟, „retuíte‟ ou simplesmente „RT‟, é o “ato de multiplicar a mensagem aos seus 

seguidores, podendo fazer uma mensagem simples virar uma mensagem viral” (O‟REALLY, 

MILSTEIN, 2009 p.18). 

Para se categorizar um grupo de mensagens que remeta a um mesmo assunto e indicar 

relações entre várias mensagens, cria-se a chamada hashtag que é precedida do símbolo „#‟, 

que significa hash, e tag que quer dizer „termo‟. Os outros usuários que se interessarem pela 

conversa, adicionam a hashtag em suas mensagens e através dela colocam suas opiniões, 

gerando uma rede de mensagem do mesmo assunto (O‟REALLY, MILSTEIN, 2009, p.15). 

 O Twitter, além de ser uma ferramenta de comunicação através de textos, reúne 

diferentes formatos de comunicação, como compartilhamento de fotos e vídeos, através do 

TwitPic e do TwitCam, respectivamente. Segundo Spyer et al (2009, online) TwitPic é uma 

forma de “Compartilhamento de fotos [...] o Twitpic é um dos serviços para simplificar o 

processo: você carrega a sua foto e ele gera e envia o link para a sua página no Twitter”. 
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 A mesma coisa acontece com o TwitCam só que ao invés de fotos, o conteúdo 

divulgado é via Webcam, por vídeo para todos os seus seguidores. Segundo o site Webtuga 

(2010, online) “O TwitCam transmite vídeo da sua webcam e os seus contatos do Twitter 

serão automaticamente notificados da sua presença, pondendo falar com seus colegas numa 

espécie de chat”. 

 Com essas ferramentas para compartilhamento de conteúdo à disposição dos usuários 

e também de empresas, o Twitter tornou-se uma ferramenta de marketing e principalmente de 

relacionamento entre marcas e clientes. 

 

2.2.2 O Twitter e a Internet como ambiente de marketing e negócios 

 

 Estudos revelam que os modelos de negócios e as práticas de marketing precisam se 

reestruturar para o mercado virtual, devido ao novo paradigma da relação empresa-cliente, 

baseado em interatividade, comunidade, velocidade, sincronicidade, personalização e maior 

poder do consumidor (LIMEIRA, 2007, p. 316). 

 Na nova economia criada pela Internet, as oportunidades de negócios e a nova forma 

de relacionamento das empresas com seus clientes e parceiros farão que as empresas revejam 

suas estratégias e estruturas organizacionais, para atingir crescimento e a otimização dos 

resultados. Como afirmou Tapscott (1996, p.38) “as mudanças estruturais da nova economia 

levam empresas a repensarem continuamente seus negócios, mercados e produtos. Na nova 

economia, o tamanho não é o fator crítico, mas sim, a inovação, a agilidade e o aprendizado 

organizacional”. 

 O Twitter se apresenta como um forte e inovador canal de comunicação entre empresas 

e clientes. Segundo O‟Reilly e Milstein (2009, p.195) “as pessoas que já tem Twitter, 

esperarão que o perfil da sua empresa interaja com elas”, afirmando que para se obter sucesso 

nesse diálogo é preciso saber “como estabelecer diálogos interessantes e produtivos” como as 

mesmas. O Twitter, segundo os autores, é um “excelente meio para conversar, [...] e funciona 

muito melhor do que fazer anúncios” 

O Twitter pode ser uma maneira de divulgação de seus produtos, mas também pode ser 

uma ferramenta de marketing mais específica. Diversas práticas podem gerar resultados 

satisfatórios como, por exemplo, promoções no Twitter, em que se oferecer códigos 

específicos de promoções para seus seguidores, com preço menor para quem utiliza a rede 

social. Outra ferramenta é a competição, jogos criativos, com bons prêmios, podem chamar 

muita atenção. Anúncios de promoções também podem fornecer um bom retorno, oferecendo 
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produtos em ponta de estoque e anunciando produtos novos. Qualquer ferramenta que a 

empresa utilizar, tende a ser retuitada, ou seja, acabam se tornando boas maneiras de fechar 

negócios, mas também de conquistar novos seguidores (O‟REALLY, MILSTEIN, 2009, p. 

223). 

 Há diversas formas de uma empresa relacionar conteúdos através do Twitter, utilizando 

essa ferramenta para divulgar suas ações, seus valores, sua forma de encarar os negócios, 

entre outros. Para O‟Reilly e Mistein (2009, p.219) o Twitter é “uma forma de partilhar 

interesses múltiplos [...] mais que postar informações sobre a empresa, coloque links sobre 

outras coisas, recursos, dicas interessantes.” Esses recursos ajudam a construir credibilidade 

com clientes em potencial e mostrar que a empresa não quer apenas vender seu produto, mas 

quer oferecer uma experiência maior que apenas a venda propriamente dita. 

 Essas ações poderão obter maior sucesso, como afirmam O‟Reilly e Mistein (2009, 

p.219) se tiverem por trás uma ideia mais consistente, que identifique o consumidor com seu 

produto. Assuntos que tendem a ter maior engajamento por grupos de pessoas, como 

consciência ambiental, práticas comunitárias da empresa, pode ser vinculada a empresa, 

trazendo seguidores e pessoas que compartilhem dos mesmos valores. O engajamento é o 

tema principal dos movimentos culturais, tema do próximo tópico. 

 

2.3 Os movimentos culturais 

 

 Segundo Gohn (2004, online) pode-se considerar como movimento cultural e 

identitário aquele que é formado por participantes com características em comum e com o 

mesmo objetivo, como por exemplo, movimentos formados por mulheres, por homossexuais, 

os movimentos dos afro-brasileiros, entre outros. 

 A autora ainda destaca que os movimentos sociais têm sido considerados, por vários 

analistas e consultores de organizações internacionais, como elementos e fontes de inovações 

e mudanças sociais. Existe também um reconhecimento de que eles detêm um saber, 

decorrentes de suas práticas cotidianas, passíveis de serem apropriados e transformados em 

força produtiva. 

 Essas constatações dão base ao movimento cultural na publicidade. Um grupo de 

consumidores, que partilham de opiniões parecidas, que têm características em comum, e que 

se inserem dentro de determinados grupos, criam elementos para inovações e mudanças 

culturais e sociais. Com estes pensamentos, a publicidade pode se utilizar desse meio em 
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comum, para criar uma mensagem em prol da marca anunciante, fazendo com que seus 

membros ajudem a propagá-la. 

 Para construir os fundamentos de movimento cultural na publicidade, outra área – a da 

política – também serve de apoio. De acordo com Massaoka (2008, online) um movimento 

cultural pode ter um caráter reivindicador. Quando aliado a política e a economia tem um 

papel de transformador social, como no Tropicalismo, em que os artistas criticavam a 

sociedade através da arte.  

 O desenvolvimento de campanhas para o movimento cultural também parte do 

princípio de utilizar-se de ideais que o grupo alvo compartilha, ou anseia em compartilhar. O 

caráter reivindicador, que lhe é peculiar, pode trazer benefícios ao anunciante, desde que seja 

analisado qual é o real anseio do grupo e qual a ideia exata que se quer transmitir, aliando o 

produto a essa causa. 

 

Geralmente tais movimentos estão vinculados a Organizações Não-Governamentais 

e através destas suas ações repercutem de forma ampla pela mídia. Devido à 

exposição causada, as ações realizadas por esses grupos ganharam legitimidade no 

imaginário social, fato que contribui para massificar a opinião pública (GOHN, 

2004, online). 

 

 Esse fato – da exposição da mídia – seria extremamente benéfico ao anunciante, por 

não estar investindo verba e mesmo assim, obtendo resultados de uma campanha que acaba 

por cair na agenda do seu consumidor potencial. 

 Na publicidade esse conceito vem sendo trabalhado por causa das constantes 

mudanças no consumidor Isso forneceu um poder de participação e interação entre o 

consumidor e a marca/produto, jamais visto nas relações publicitárias. As mudanças no setor 

publicitário tornaram-se ainda maiores com a entrada de mídias alternativas, entre estas, as 

redes sociais como Orkut, Facebook, Twitter, You Tube, nas quais, cooperação e transmissão 

de informações sobre o anunciante é enorme e o mesmo tem de estar atento ao que é falado a 

seu respeito 

 Um dos primeiros profissionais a detectar que as atuais condições de comunicação 

pediam uma nova forma de atuação para a publicidade foi o canadense Scott Goodson, 

fundador da StrawberryFrog, em Amsterdã (RIBEIRO, 2009). Goodson acredita que: 

 

A proposta [do movimento cultural] é incentivar plataformas e comunidades nas 

quais as pessoas se engajam. O movimento cultural se apropria de ideias relevantes 

para as pessoas, fazendo com que elas se juntem em torno de uma causa 

mobilizadora e se tornem militantes dela (Goodson, 2009 apud RIBEIRO, 2009, 

online). 
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 A ideia do movimento é fazer com que os próprios consumidores passem a „vender‟ 

uma marca com a qual se identifiquem, através de redes sociais, sites como Youtube e serviços 

de comunicação instantânea, como MSN (CAMPOS, 2009, online).  

Uma análise do criador do conceito movimento cultural ajuda a explicitar o que 

realmente se busca com o movimento: 

 

O posicionamento tradicional das marcas parte do produto e chega ao consumidor. O 

movimento cultural parte da cultura e então torna a associá-la ao produto. É uma 

estratégia de fora para dentro. Um movimento cultural forma comunidades, inspira 

ações e cria ferramentas e oportunidades que fazem pessoas se sentirem parte de 

algo (GOODSON, 2009, online). 

 

 Goodson continua suas observações sobre os modelos vigentes e sobre como as 

alterações nos modos de consumo são tão latentes:  

 

No passado, causar uma mudança exigia um indivíduo ou uma marca com 

personalidade forte, carisma e credibilidade ou um montão de dinheiro. Mas todas as 

regras mudaram. O uso da tecnologia, juntamente com o desejo insaciável das 

pessoas por estarem conectadas, é capaz de deflagrar um Movimento Cultural 

(GOODSON, 2009, online). 

 

 Para criar um movimento cultural, as agências partem de pesquisas antropológicas 

para identificar uma ideia, causa ou comportamento em alta na sociedade e com base nesses 

valores, elas elaboram a campanha publicitária. 

 Segundo Peralta (2009, online) hoje o consumidor vive num mundo de muitas 

escolhas, de alta tecnologia e de uma mídia fragmentada, que é consumida de maneira seletiva 

e interativa. Numa era de seleção, contratação e cocriação de conteúdo, o consumidor se 

tornou imune a mensagens que chegam por interrupção e repetição, na visão de Peralta. 

 Entusiasmado com um produto ou serviço que reflita seus anseios, tende a ajudar a 

vender a marca. Num mundo em que a tecnologia deu voz a todos, o poder desse tipo de 

propaganda tornou-se imenso (CAMPOS, 2009, online). 

 

As marcas que quiseram falar com o consumidor precisam ter relevância cultural. 

Consumidores não querem mais comprar marcas. Eles querem se engajar na lutas e 

crenças que as marcas representam [...] A forma mais poderosa de branding expressa 

um ideal cultural, um ponto de vista a respeito da sociedade. Ela traz implícita uma 

ideologia, que as pessoas adotam para dar mais significado às suas próprias vidas 

(PERALTA, 2009, online). 

 

 Dominique Quessada (2003, p.75) discorre sobre a sociedade e a mídia e analisa os 

diferentes tipos de hábitos da propaganda, bem como algumas mudanças nos contextos dos 

anunciantes: 
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A articulação ideológica entre sociedade e discurso publicitário, assim como a 

modelagem ou conformação de uma pelo outro, produz-se por meio da concepção e 

da difusão das mensagens publicitárias no quadro das grandes mídias tradicionais. 

Contudo ela também acontece, e cada vez mais, graças àquilo que os publicitários 

chamam de atividade extramídia. Trata-se de uma publicidade que se exprime nas 

mídias, mas fora dos espaços clássicos (QUESSADA, 2003, p.75). 

 

 Essas considerações de Quessada alicerçam o movimento cultural como um 

importante instrumento para obtenção de uma maior adesão dos consumidores e 

ultrapassando os espaços publicitários tradicionais como rádio, televisão, jornal, etc. O autor 

ainda complementa, falando da fragmentação das mídias e a individualização do consumidor 

contemporâneo: “Esses investimentos operados 'extramídia' constituem o sinal de que a 

indústria publicitária ultrapassou largamente seus âmbitos tradicionais de atividade e 

expressão a fim de insinuar-se as mínimas zonas da sociedade” (QUESSADA, 2003, p. 75). 

 Outros fatores contribuem para o desenvolvimento do movimento cultural, com 

características que poderão mudar o modo de como se vê as práticas publicitárias 

contemporâneas. O público-alvo está cada vez mais individualizado e consumindo mídias 

diferentes, em horários alternativos e de modos nunca pensados. A grande mídia se fragmenta 

mais a cada dia e a televisão, que reinou absoluta nos últimos anos, está gradativamente, 

perdendo espaço para as novas mídias - em sua maioria - baseadas na Internet, com suas 

infinitas formas de comunicação e interação (RIBEIRO, 2009, online). 

 Os movimentos culturais surgem como instrumento relevante para empresas 

divulgarem suas ideias, seu posicionamento e sua responsabilidade sócio-ambiental. A 

utilização dessa técnica em redes sociais pode ser extremamente benéfica à empresa, por se 

tratar de um ambiente onde há um grande consumo de ideias e ser geralmente gratuito. A 

empresa que se utilizar de movimento cultural e aplicá-lo nas redes sociais existentes, poderá 

ter um diferencial perante suas concorrentes e o mais importante, terá um canal de contato 

mais 'íntimo' e mais particular com o seu público consumidor. 
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CAPÍTULO III – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS,  

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Para realização da presente investigação foi utilizada a pesquisa de natureza 

exploratória para que fosse possível identificar as motivações que levam internautas a 

divulgar ações de marcas na rede social Twitter. Segundo Gil (1993, p. 45) a pesquisa 

exploratória “visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícitos ou a construir hipóteses, [...] e tem como objetivo principal o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições".  

O método descritivo, que conforme Gil (1993, pág. 46) “tem como objetivo primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis” permitiu a apresentação dos dados coletados com 

os informantes de forma clara e extensiva para que pudessem ser, a seguir, analisados.  

 A análise dos dados obtidos foi realizada com abordagem qualitativa, trazendo 

aspectos relevantes para entender as motivações do usuário em participar das redes sociais. 

Tal abordagem permitiu também contextualizar os internautas de forma mais detalhada. 

  

A pesquisa qualitativa fundamenta-se na discussão da ligação e correlação de dados 

interpessoais, na co-participação das situações dos informantes, analisados a partir 

da significação que estes dão aos seus atos. Na pesquisa qualitativa, não se 

comprova numérica e estatisticamente, mas convence na forma de experimentação 

empírica, a partir de análise feita de forma detalhada, abrangente, consistente e 

coerente (MICHEL, 2005, p.33). 

 

A pesquisa de campo que, segundo Andrade (2007, p.133) “utiliza técnicas específicas, 

que têm o objetivo de recolher e registrar, de maneira ordenada, os dados sobre o assunto em 

estudo”, foi utilizada para se obter uma análise de dados de forma mais detalhada e 

aprofundada sobre as motivações da amostra selecionada em participar de redes sociais e 

seguir marcas nesse ambiente.  

Segundo Michel (2005, p.45), grupo focal é uma “técnica de avaliação para pesquisas, 

atitudes, preferências, necessidades, clima, sentimentos. Esta técnica [...] utiliza a entrevista 

com grupos de pessoas pertencentes ao ambiente de análise, como forma de coleta de dados” 

nesse caso, os usuários de redes sociais.  

Essa técnica auxiliou a obtenção de respostas mais consistentes e com maior riqueza de 

informações, pois a discussão foi conduzida, fazendo com que se percebessem reações e 
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pensamentos que, geralmente, os pesquisados podem omitir durante uma pesquisa de campo, 

através de outros instrumentos. 

Para melhor explicitar essas considerações, Michel (2005, p.45) discorre sobre grupo 

focal, como “uma técnica que se extrai informações geralmente não visíveis numa coleta de 

dados comum [...] Na sua aplicação, aconselha-se utilizar a observação participante, na 

medida em que serão levantados variáveis e aspectos específicos que deverão ser observados 

com cuidado e tratados de forma especial”. 

A amostra para o grupo focal foi composta por quatro acadêmicos do curso de 

Jornalismo, da UNIFRA, com idade entre 18 e 27 anos, que está inserida dentro da faixa 

etária indicada pelos autores no referencial teórico, como a maioria dos usuários de redes 

sociais. Os alunos cursam semestres variados e utilizam o Twitter como forma de 

socialização, interação e de comunicação de suas ideias e de notícias, ora ligadas a seus 

interesses profissionais, ora a seus interesses pessoais, conforme se poderá observar a seguir, 

no item 3.2.2. Os nomes dos alunos foram modificados para preservar a identidade dos 

mesmos. 

Esse grupo foi selecionado por afinidade com o pesquisador, por serem colegas numa 

disciplina que tinha como tema as redes sociais. Outro motivo determinante foi o grupo se 

encontrar inserido no campo da comunicação e necessitar de informação instantânea que o 

Twitter proporciona; além disso, os alunos de Jornalismo são possíveis formadores de opinião 

e têm a oportunidade de serem atores e terem relevância ainda no ambiente acadêmico. O 

principal motivo de escolha da UNIFRA, então, foi por acessibilidade e pelo fato de ter um 

corpo discente e docente que, no geral, tem conhecimento dessas novas ferramentas de 

comunicação. 

A discussão foi realizada dia 19 de outubro de 2010, nas dependências do Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA), mediada por este pesquisador, acompanhado da 

professora orientadora. 

 Na realização do grupo focal foi preenchido um formulário (Anexo 2), pelos 

participantes, para obtenção de dados sobre aspectos pontuais das suas relações com as redes 

sociais e com os assuntos pertinentes a esta área. O formulário, que é uma lista formal, 

destinado à coleta de dados, resultante de observações ou de interrogatório, foi utilizado nessa 

pesquisa para obter-se um perfil de cada participante, sobre seus hábitos na Internet e seus 

relacionamentos nesse ambiente. (NOGUEIRA, 1968, p.127) 

No formulário, segundo Nogueira (1968, p.128), o pesquisador tem como função 



33 

 

preencher as perguntas, acrescentando imediatamente as informações obtidas. Isso tem como 

vantagem a redução do risco de ocorrência de 'ruído' na resposta, devido à objetividade da 

resposta conseguida.  

 

3.2 Apresentação e Análise dos dados: 

 

3.2.1 Os internautas 

 

Através dos formulários entregues a cada um dos quatro participantes, obtiveram-se os 

seguintes dados: 

Arlei é aluna do sétimo semestre de Jornalismo, tem 24 anos de idade, diz acessar a 

Internet por duas a três horas diárias. A integrante da pesquisa afirmou que participa das redes 

sociais Twitter, Orkut e Facebook. Utiliza, segundo ela, a Internet, principalmente para 

pesquisas acadêmicas, para a busca de notícias e interação com amigos por redes sociais. 

Também por diversão e entretenimento, interação com amigos por mensageiros instantâneos e 

para pesquisar futuras compras. Tem sua conta no Twitter há mais de um ano e o acessa por 

uma a duas horas diariamente. 

Juliane frequenta o quarto semestre de Jornalismo, tem 18 anos, afirma usar a Internet 

de duas a três horas diárias e participa das redes sociais, Twitter, Orkut e Facebook. Segundo a 

futura jornalista, ela tem sua conta do Twitter há um ano e acessa-o menos de uma hora por 

dia. A Internet, para ela, é utilizada principalmente para interação com amigos através de 

mensageiros instantâneos, para buscar notícias e realizar pesquisas acadêmicas. Também usa a 

Internet como forma de interação com amigos por redes sociais, para diversão e 

entretenimento e pesquisas para compras. 

João utiliza a Internet para busca de notícias, interação com amigos por mensageiros 

instantâneos, interação com amigos através de redes sociais, pesquisas acadêmicas, diversão e 

entretenimento e para pesquisas com intenção de compra. Ele cursa atualmente o quinto 

semestre de Jornalismo, tem 24 anos, acessa a Internet por mais de três horas diárias, e 

participa das redes sociais Twitter, Orkut e Facebook. Usa o Twitter há quase dois anos e 

acessa a ferramenta sempre que está na Internet. 

Por último, o acadêmico Luiz Eugênio, tem 27 anos, cursa o quinto semestre, participa 

das seguintes redes sociais: Twitter, Orkut, Flickr e Facebook. Diz acessar a Internet por mais 

de três horas diárias, e tem sua conta no Twitter há um ano, acessando-o sempre que está 
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conectado à Internet. A Internet, para Luiz Eugênio, é usada para interagir com amigos através 

de redes sociais, para buscar notícias em sites, para interagir com amigos por meio de 

mensageiros instantâneos, realizar pesquisas acadêmicas, e também como forma de diversão e 

entretenimento e ainda para pesquisar preços de produtos para futuras compras. 

Após a aplicação dos formulários foi realizado o grupo focal, em que os participantes, 

provocados pelo moderador, discutiram temas do referencial teórico, explanando suas 

opiniões e criando um debate sobre as principais características e mudanças da Internet na 

vida das pessoas, nas formas de relacionamento entre seus amigos, familiares, empresas e 

marcas. Também foi discutida a nova forma de comunicação proporcionada a partir da 

Internet e da globalização da informação e dos conteúdos. 

 

3.2.2 Categorias de Análise: 

 

A Internet e as formas de socialização 

 

A primeira questão a ser debatida entre os quatro participantes foi se a Internet tem 

interferência direta na vida das pessoas, em relação aos seus hábitos e formas de socialização, 

Juliane afirmou que “a Internet vem como uma nova forma (...) de comunicação, (...) dentro 

de casa você tá acessando o mundo. Então a Internet abre uma porta do mundo para as 

pessoas”. Juliane ainda destaca que “a Internet faz parte de uma evolução. Assim como das 

novas atividades humanas, então ela passa a interar [sic] a vida das pessoas” 

Arlei também concorda com Juliane quando diz que ferramentas como o Skype e o 

Twitter, possibilitam “aproximação. Para mim que tenho família longe do Rio Grande do Sul, 

também acaba sendo uma maneira mais fácil de conversar com eles”. 

Esse comentário ganha maior embasamento se for considerado que Arlei utiliza três 

redes sociais – Orkut, Facebook e Twitter - para entrar em contato com amigos e familiares, 

conforme o tópico sobre os internautas, disposto nessa análise. Ela ainda classifica a interação 

através desses meios, em terceiro grau de importância para a utilização pessoal da Internet. 

No tópico sobre a comunicação na sociedade contemporânea, neste estudo, foi 

destacado que a Internet traz interatividade, novas formas de socialização, troca de 

informações de maneira cada vez mais rápida, e proporciona maior contato entre pessoas, 

culturas e empresas. Assim, as experiências dos participantes da discussão reafirmam estudos 

já realizados na área, quando Juliane e Arlei afirmam estar em conexão com familiares e “com 

o mundo”, na sua própria casa.  



35 

 

A velocidade da informação na sociedade contemporânea 

 

 Sobre esse tópico, Luiz Eugênio traz a questão destacada por Santos (2003, p.73) que 

comenta que após a Internet, a comunicação sofreu grandes transformações que 

proporcionaram uma troca de informações cada vez mais rápida. O internauta fez as seguintes 

afirmações:  

 

 a velocidade da informação [...] Por que aí talvez surja tanto o ritmo acelerado da 

vida da gente também. Por que tu tem a informação ali, não precisa ir na biblioteca e 

pegar um livro pra fazer um trabalho, tu tem aí na internet, tu vai pesquisar tudo o 

que precisa num só lugar. 

 

Outras possibilidades que a Internet permite são corroboradas pelas considerações de 

João que fala que “a internet é velocidade, é instantaneidade, é facilidade, é rapidez”. Essas 

características têm influenciado no modo de viver das pessoas, modificando seus hábitos e 

suas maneiras de estudar e de se comunicar, acredita ele. Cabe aqui ressaltar que João afirmou 

utilizar o Twitter sempre que está conectado à Internet, e isso mostra a importância desse meio 

para o integrante ele como forma de obter informações rápidas e com a vantagem dessas 

informações estarem agregadas no mesmo local. 

 Ainda sobre a troca de informações cada vez mais rápida, que Santos comenta, Arlei 

conta que estava utilizando o Twitter quando:  

 

o Diário [Diário de Santa Maria] postou sobre a invasão dos alunos do DCE na 

Câmara, por questão do [aumento da] passagem. Tava acontecendo agora, eles 

falaram o horário da invasão e 40 minutos depois estava na Internet, e foi o Twitter 

que foi utilizado para anunciar, dizendo que estamos noticiando na hora. 

 

 Essa observação mostra a força da Internet para a comunicação. Segundo o João, a 

Internet em comparação a outros meios de comunicação só é menos ágil que o rádio:  

 

dos meios de comunicação a Internet só perde, em questão de instantaneidade para o 

rádio, por que nada é mais instantâneo que o rádio, mas a Internet vem nesse 

sentido, também como um meio de comunicação, que fala o que está acontecendo e 

dando informações, diferentemente do rádio [...] que não pode ficar uma hora 

falando o que está acontecendo em tempo real. A Internet permite isso, [já o ] rádio e 

a televisão têm seus espaços limitados. 

 

Essas peculiaridades destacadas pelo entrevistado reafirmam as informações dispostas 

no tópico sobre a Internet e suas características perante aos outros meios de comunicação. 

Outro dado interessante, como visto na análise dos internautas, a partir do formulário, é que 

João classifica como prioridade, na sua utilização da Internet, a busca por notícias e que 

utiliza o Twitter há quase dois anos. 
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A produção da mensagem no ambiente virtual 

 

A questão posterior apresentada sobre a Internet foi a interferência do internauta na 

produção de mensagens, algo que os outros meios não proporcionam com o mesmo grau de 

participação, como destaca Recuero (2009) neste estudo, comentando que a Internet serve 

como meio de expressão e de construção de impressões. 

 Sobre essas afirmações possibilidade de ser autor de conteúdo, João comenta: ”Quem 

não gosta de dar opinião, né? Eu pelo menos, tô sentado, em frente a televisão, acontece 

alguma coisa, tu vai lá no Twitter e... dá um pitaco e fala que tal coisa tá acontecendo, quem 

não gosta disso?” 

Para esse integrante, a busca de notícias é a principal forma de utilização da Internet e 

o uso do Twitter é uma alternativa rápida de informação como destacado por O‟Really (2009) 

quanto ao modo de limitação da mensagem a 140 caracteres no Twitter. Pode-se concluir, 

então, que o usuário costuma dar sua opinião e gerar opiniões sobre os acontecimentos que 

julgar importante, através dessa ferramenta. 

Outro exemplo citado no grupo focal foi sobre os jogos de futebol, quando Juliane 

comenta que “tá acontecendo um jogo [de futebol], na mesma hora tá todo mundo twittando, 

e uma coisa também que tu vê são os retuítes, porque tu vê uma pessoa falando alguma coisa 

importante e tu concorda com aquilo, e daí tu retuíta aquela informação.” 

Ainda sobre a discussão de produção de mensagens, João destaca que “é uma forma de 

encontrar pensamentos parecidos, o retuíte é isso, uma pessoa escreve algo lá, tu olha e vê 

isso também.” Luiz Eugênio complementa “aí eu vi a utilidade do Twitter, tu tem uma linha 

de informação ali que tu não tem em outro meio. Cria uma rede de informação”  

As gírias expressões utilizadas no Twitter, também foram comentadas nesse estudo, 

quando O‟Really conceitua o termo hashtag, para categorizar um assunto e indicar relações 

entre várias mensagens. Também mostra como essas ferramentas ajudam a espalhar 

multiplicar informações, inclusive propaganda, nas redes sociais.  

 

A participação e o pertencimento em comunidades 

 

Os grupos formados a partir da Internet, como visto no tópico sobre a cultura juvenil 

na sociedade contemporânea, foram inseridos no contexto do grupo focal através da pergunta: 

Vocês participam de algum grupo na Internet? Arlei inicia comentando que: 
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eu faço parte do fórum de dança, [pois] fui professora de dança, então vira e mexe 

eu to dando pitaco. A gente tem um grupo, tem um site, a gente vai lá e comenta, as 

vezes o pessoal vem só para desabafar. Nos ajudamos, pessoal do Brasil inteiro 

sabe? Até começou a surgir umas pessoas da Argentina. 

 

João traz ainda que “o que funciona bem com esses fóruns é o Orkut, né? Que tem as 

comunidades, por que se tu quer determinado assunto, tu entra numa comunidade e vai lá e 

fala com as pessoas que querem falar daquele assunto. Isso gera aquela questão de 

pertencimento também, de tu ter interesses em comum.” 

Neste estudo, observamos questões sobre pertencimento citadas por Borelli (2005, 

online), que são destacadas nas palavras de João. Estudos desenvolvidos por esta 

pesquisadora estão demonstrando que os jovens, através de grupos que os mesmos se 

identificam, buscam construir conteúdos e compartilhar entre si, articulando novas 

tecnologias, novas formas de comunicação e gerando novas formas de sociabilidade  

 

As motivações para participar de redes sociais 

 

Outra questão foi discutida com objetivo de identificar o que levou cada integrante do 

grupo a participar da rede social Twitter. Como visto no tópico sobre os internautas que 

participaram da discussão em grupo, na apresentação e análise dos dados, todos os integrantes 

participam de outras redes sociais, como Orkut e Facebook. O Twitter é um aplicativo mais 

recente, mas que apresenta ferramentas diferenciadas das outras redes. 

Arlei respondeu a questão proposta, contando que “no início eu não achava muita 

utilidade, no início eu achava que era só pra seguir pessoas, aí depois de um tempo que 

começou a surgir Twitter de canais, de veículos de comunicação, aí comecei a achar maior 

utilidade.” A importância dessa ferramenta para a área profissional dos participantes fica clara 

na resposta de João:  

 

no nosso meio, profissionais de jornalismo, hoje em dia é raro o profissional que não 

tenha o Twitter, eu às vezes acompanho jogos de futebol só pelo Twitter, 

comentaristas da Zero Hora, por exemplo, não tem um que não tenha Twitter, e eles 

vão comentando o jogo em tempo real. 

 

Também foi visto, no tópico sobre o Twitter e a suas formas de interação, que ele pode 

ser utilizado de diversas formas. João também reforça essa versatilidade nas seguintes 

afirmações: 

o Twitter é uma rede social que chegou e chegou para ficar. Eu, pelo menos, uso 

mais para ler notícias, eu abro meu Twitter e aí eu vou buscando todas as notícias 

que eu leio de vários sites. É um ponto onde agrega informação e dali tu parte para 

outros pontos. 
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João ainda comenta que o fato de essa ferramenta agregar informação é um diferencial 

e mostra as características peculiares à Internet: “essa é a principal função do Twitter, que 

nenhuma outra ferramenta é capaz disso”. Esta constatação de João reafirma estes aspectos já 

apontados nesse estudo, que destacam que o Twitter permite compartilhar novidades e 

diversos tipos de notícias, entre outros.  

Outro ponto importante destacado, na motivação de utilizar o Twitter é que a 

ferramenta, por ser um ponto de contato com ídolos e celebridades de diferentes áreas de 

atuação. Luiz Eugênio fala que “fui aprendendo a usar a ferramenta, daí fui seguir o Marcelo 

Tas, aí segui outras personalidades que eu admirava e fui seguindo. Daí quando começou a 

virem os tweets, no caso, eu fui vendo como acontecia.”. O participante conclui dizendo que 

“não conheço o Marcelo Tas, por exemplo, mas eu posso falar com ele pelo Twitter”. 

Sobre esse assunto João também comentou “Também tem como ver no Twitter, uma 

pessoa que tu admira, como ela pensa, sabe? Tu tem até um contato com a pessoa às vezes.” 

Juliane complementa a ideia, dizendo: 

 

É uma maneira de você se sentir mais próxima. Querendo ou não, você tendo o 

Twitter é uma maneira de você se inserir na sociedade, por que nós estamos aqui num 

grupo discutindo o Twitter, uma pessoa que não tem Twitter, não vai ter o que falar, 

daí quando você vê que várias pessoas têm, você quer ver como é. E você começa a 

entrar numa interação e você começa a se inserir naquele meio cada vez mais, isso eu 

acho muito importante e é uma consequência. 

 

 Com essas afirmações de Juliane se percebe conexões com estudos realizados sobre a 

comunicação na sociedade contemporânea, pois Santos (2003) havia destacado que a Internet 

possibilita uma maior interação social, no momento em que proporciona inúmeras formas de 

contato interpessoal ou mesmo entre pessoas e empresas e instituições.  

Outra afirmação de Juliane mostra também a possibilidade de divulgação pessoal, 

através dessa rede social: “a vantagem do Twitter é que ele pode ter vários propósitos, você 

pode dar notícia, a pessoa pode se auto divulgar, pode se promover”. Essas afirmações estão 

presentes no tópico sobre movimentos culturais, quando se citam os meios que marcas podem 

utilizar para interagir e se divulgar perante seus públicos de interesse, visto que uma pessoa 

também pode ser uma „marca‟, como no caso das celebridades. 

Através dos depoimentos dos participantes, notam-se características destacadas pelos 

autores durante essa investigação, como a instantaneidade da informação, quando João diz 

que acompanha “comentaristas da Zero Hora, [...] e eles vão comentando o jogo em tempo 

real”. Outro aspecto, a forma de agregar conteúdo, peculiar do Twitter, foi citado por João, 
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quando afirmou que a ferramenta “é um ponto onde agrega informação e dali tu parte para 

outros pontos.”  

Essas características citadas por João apontam para as questões levantadas no 

referencial teórico por O‟Really e Milstein (2009), que acreditam que o  Twitter é uma forma 

de partilhar interesses múltiplos, e é mais que postar informações, pois é onde se colocam 

links sobre outras coisas, recursos e dicas interessantes sobre determinados assuntos, fazendo 

com que o usuário utilize a ferramenta como base para se informar de assuntos relevantes para 

si. 

 

Twitter, 140 caracteres de informação 

 

O formato do Twitter também foi comentado no grupo, como citado no tópico 2.4, 

sobre os 140 caracteres permitidos para a mensagem. Essa característica transforma o Twitter, 

numa ferramenta rápida, ideal para o atual momento da comunicação, com mensagens fáceis 

de ler e de escrever. Luiz Eugênio comenta que “(...) e tudo em 140 caracteres. Essa ideia é 

legal por que fica tudo em textos curtinhos, não precisar ficar lendo 20 linhas sobre o 

assunto.”  

Como foi visto no referencial teórico, nas palavras de Spyer et al (2009) o Twitter 

pode ser comparado a bares e cafés, que são lugares onde pessoas se encontram para trocar 

informação, opinar sobre as notícias do dia, criar vínculos, cultivar relacionamentos, falar 

entre si ou apenas acompanhar as conversas dos outros. 

 

A divulgação de marcas no Twitter 

 

 As afirmações sobre a publicidade no Twitter começam com uma frase de João, que 

diz ”Tu se anuncia no Twitter, o Twitter funciona como um outdoor também, tu anuncia ali no 

Twitter e a galera dá retuites.” 

Quando questionados sobre se já divulgaram alguma marca no Twitter, Arlei e Luiz 

Eugênio responderam afirmativamente. Arlei afirmou ter divulgado o estúdio fotográfico 

Bunker Media, seus espaços culturais e suas peças.  Luiz Eugênio fez publicidade também 

para o estúdio Bunker Media e propaganda eleitoral na campanha do Deputado Federal Paulo 

Pimenta. 

 João conta que também ajudou a divulgar uma banda em seu Twitter, fazendo 
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Assessoria de Imprensa para a mesma: “no nosso trabalho nós estamos fazendo a assessoria 

de uma banda e nós vamos transmitir o ensaio da banda em tempo real, através da TwitCam”. 

 Comentários de João afirmam a quantidade de ferramentas disponíveis para uma 

empresa trabalhar via Twitter, como consta nas afirmações de Spyer et al (2009), que fala que 

o Twitter, é uma ferramenta de comunicação, que permite reunir vários formatos, como o 

compatilhamento de fotos e vídeos, através da TwitPic e TwitCam, respectivamente. 

Conforme o internauta João: 

 

(...) isso é legal, por que o Twitter te permite trabalhar com vídeo, com fotos, com 

tudo, sabe? Esse é o legal do Twitter, e não tem aquela coisa de tu ter que entrar na 

página, como acontece no Orkut e no Facebook, tu tem que entrar em cada página 

de uma comunidade pra tu poder ter acesso a cada tópico. No Twitter, tu tem só o 

tweet ali, aí tem o link, tu clica e ele carrega ali na hora. 

 

 Arlei afirma que uma motivação para seguir marcas no Twitter pode ser também por 

motivos profissionais, quando relata que: “Eu que já estou perto do mercado de trabalho [...] 

acho que é interessante tu tuitar por que eu conheço gente que conseguiu um emprego por 

Twitter, não por pedir emprego, mas pelas coisas que ele mencionava, entende?” A mesma 

integrante também afirma que segue empresas de comunicação nessa rede social “De 

empresas, eu sigo os veículos de comunicação, revistas, rádios, jornais e TV”. 

 Juliane afirma também utilizar essa rede por motivos profissionais “Eu tô fazendo 

assessoria de comunicação de uma loja em Santa Maria, daí eu retuíto as promoções ou 

quando chega algo novo” e afirmando utilizar esse meio para replicar as mensagens da 

empresa em seu perfil pessoal. 

 Outra ferramenta que empresas estão utilizando para promover seus produtos e a si 

mesmas são as promoções através do Twitter. Os participantes também afirmam participar 

desse tipo de promoção. “outra coisa são as promoções, retuíte tal coisa para concorrer a não 

sei o que lá” (Arlei). Luiz Eugênio concorda com a afirmação: “Isso é certo, sempre.” Arlei 

continua falando sobre suas experiências: “Nossa... Principalmente da Itapema (Rádio FM de 

Santa Maria), retuitando, retuitando, pra tentar ganhar os ingressos. Retuíta no manual, retuíta 

no automático e vai tentando.” 

João faz um comentário, que mostra a possibilidade de empresas também criarem, 

como foi dito anteriormente, uma rede de informação, que ajude a divulgar suas ações no 

ambiente virtual. Ele faz as seguintes afirmações: “Tu retuíta, mas eu não tenho a Itapema 

adicionado, eu não sigo. Aí tu retuíta e eu olho e começo a seguir também. É uma rede que se 

forma”. 
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 Essas últimas palavras de João vêm confirmar as afirmações do tópico sobre as 

motivações de consumo na publicidade tradicional e na Internet, quando Limeira (2008,) 

comenta sobre o conhecimento do produto, de compra e de marca que a Internet proporciona. 

A partir desse primeiro contato que o usuário tem com a marca em seu Twitter, ele pode 

buscar mais informações sobre a mesma, e também se tornar „seguidor‟ dessa marca, 

ajudando, se lhe for conveniente, a propagá-la para seus seguidores, através de promoções ou 

por ter afinidade com o conteúdo postado pela empresa.  

 

Twitter, um meio de contato e personalização 

 

Ao ser perguntado se, na opinião deles, o Twitter poderia aproximar os clientes da 

empresa, todos responderam que acreditavam que sim, que a marca pode se utilizar dessa 

ferramenta para chegar até seus clientes ou futuros clientes. 

Na opinião de João, “as marcas, eu acho, que mais ganham mesmo com Twitter e 

Internet são os times de futebol, por que é um marketing grátis, quem tá no Twitter falando do 

Internacional já é uma propaganda, [e o time de] futebol é uma marca.” Ainda com o tema 

futebol, Arlei complementa a ideia falando:  

 

Hoje de manhã eu li um tweet que era assim, „Ajude a divulgar o Grêmio Oficial‟ 

daí vinha o link, „quando chegar ao número tal de seguidores, sortearemos duas 

camisetas oficiais‟, ou seja, eles tão fazendo toda essa campanha pra aumentar o 

número de seguidores, então a pessoa vai divulgando por que quer a camiseta ou por 

amor ao Grêmio, mas ajudando a conseguir o que eles querem. 
 

Essas afirmações levam a pensar que é possível, sim, se trabalhar com movimentos 

culturais e marketing esportivo através do Twitter. Nesse estudo foi abordado o movimento 

cultural, que baseia-se em incentivar plataformas e comunidades nas quais as pessoas se 

engajem, fazendo com que elas se juntem em torno de uma causa e se tornem militantes dela. 

O marketing esportivo e os times de futebol têm um apoio imenso para transmitir mensagens, 

de cunho publicitário ou não, para milhares de pessoas, que seguem o seu perfil na rede. 

 No período eleitoral, Luiz Eugênio destaca a campanha política do Deputado Federal, 

Paulo Pimenta, de Santa Maria, assinalando a força da ferramenta na web: “Na campanha 

política se viu bastante, o Pimenta, tá louco, era todo dia, e que todo dia estava postando 

coisa, no Facebook, Twitter, Orkut, todas as mídias, tinha que ver a repercussão que teve”. 

João chama atenção também pela força da Internet para promover ideias: “Hoje em dia toda 

empresa tem que usar rede social, é impensável não usar, eu acho que a Internet tem muita 
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força nisso, sabe? De divulgar, de chamar o pessoal mesmo”. 

 Com base nas constatações de Luiz Eugênio e João, podemos destacar que a Internet é 

um meio capaz de atingir grande quantidade de pessoas, e fazer com que um assunto seja 

discutido e torne-se relevante. A Internet tem essa característica de tornar o usuário um 

emissor de conteúdo, como destacado por Santos (2003). 

 

Twitter: uma ferramenta para negócios 

 

Quando foi proposta a questão “Qual a importância de uma marca se relacionar com 

seus consumidores no ambiente do Twitter?”, Arlei faz as seguintes colocações:  

“Eu acho muito legal as empresas fazerem isso, por que assim, eles são vistos, muitas 

pessoas acabam seguindo por que gostam, e é como se eles fossem uma pessoa famosa, tem a 

questão da proximidade, eles se aproximam ao cliente dele, eles se mostram pro cliente”. 

Podemos ver essas considerações nesta investigação, quando foi comentado por Tapscott 

(1996) que as mudanças na economia levam empresas a repensarem seus negócios, pois nessa 

nova economia, o fator crítico é a inovação, a agilidade. 

Essas afirmações condizem com o que o participante relatou, quando destaca que as 

respostas à propaganda são influenciadas pelo grau de envolvimento do consumidor com o 

produto, que segundo Limeira (2008) quanto maior o envolvimento, maior é o tempo de 

esforço que o consumidor investe nas etapas de busca e decisão de compra na Internet, 

levando a marca conhecida em consideração. 

Arlei continua falando sobre as ferramentas que podem ser utilizadas para atrair a 

atenção do público em geral:  

 

(...) tem Twitpic, tem vídeos. E eles podem fazer, tem uma loja aqui em Santa Maria 

que quando chega coleção nova, eles enchem o TwitPic de roupas assim, e „venham 

conferir nossa nova coleção‟, imagina quantas pessoas não vêem aquilo e não falam, 

“ah tá chegando coleção nova e tô precisando de um vestido”, acaba indo lá. 

 

 Para os componentes do grupo focal, as empresas que trabalharem com redes sociais, 

em especial o Twitter, poderão informar seus produtos, seu site, e principalmente criar 

vínculos com seus consumidores, através de uma relação mais personalizada e humanizada 

das relações de compra e venda e também um canal de comunicação aberto.  

Para João, a empresa tem vantagens claras em utilizar as redes sociais: “é uma forma 

de personificar a loja, a loja tá ali no Twitter, a pessoa já acha legal, e a loja ainda fala com 

ela”. Nessas afirmações de João ficam claras as possibilidades de interação entre marcas e 
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usuários do Twitter, que foram destacadas neste estudo. A personalização e o contato com o 

cliente que essa ferramenta permite pode trazer diversos benefícios para as empresas que 

optarem por esse meio de comunicação. 

Juliane faz a observação da possibilidade de informação da rede, com participação de 

outras pessoas: “A pessoa que segue vai querer saber sobre o site, vai querer ir até a loja, vai 

perguntar pra alguém que já tenha comprado lá” 

João ainda faz as afirmações: “Uma pessoa que segue a loja, ela não pensa que tá 

falando com a assessora ou com alguém da loja, pensa que tá falando com a loja, é uma forma 

de personificar e humanizar.”, que Arlei confirma em sua opinião: “É, humaniza”. 

O jovem é um o principal agente nesse meio virtual, conforme as afirmações de 

Borelli, Souza e Limeira, no capítulo da cultura juvenil na sociedade contemporânea. João 

reafirma essas constatações, pois comenta: “é também uma forma de conquistar o jovem, de 

conquistar um público que tá ali, entrando no mercado, o jovem não tem poder aquisitivo 

muito alto, mas daqui a um tempo, ele tá entrando nesse mercado e vai querer adquirir”. 

As empresas, como destacado nessa investigação, têm que saber trabalhar com essas 

novas ferramentas para obter sucesso em suas ações e sobre este aspecto, e sobre este aspecto, 

Arlei coloca: “eu acho interessante [a empresa participar de redes sociais], mas aí entra a 

questão de credibilidade, a questão de ética. É interessante, muita gente vai ler aquilo e vai 

dizer que é legal, mas tem que ter cuidado, para não gerar desconfiança. Tem que ter um 

limite.” João concorda: “todos têm que cuidar com o que falam, nós mesmos, as empresas, 

por que a Internet pode criar polêmicas gigantescas. Imagina se alguém dá alguma declaração 

furada, a repercussão é enorme”.  

 Esses últimos comentários sobre empresas em redes sociais mostram que seus 

usuários, ou seja, potenciais consumidores querem informações claras sobre os produtos, e 

buscam na relação entre empresa e usuário, um diálogo aberto e com bases confiáveis. 

 

O Twitter como base de movimentos culturais 

 

 Os movimentos culturais aparecem novamente implícitos nas palavras de Arlei, em 

que destaca a velocidade da troca de informações na Internet, o envolvimento do público e 

também os movimentos culturais, assuntos abordados durante esse estudo. 

Arlei destaca os Flash Mobs e o Twitter como forma de divulgação desse tipo de 

movimento cultural: 
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Uma coisa que achei interessante no Twitter, foi no EUA, o primeiro Flash Mob, que 

ia acontecer pelo Twitter, [...] as pessoas foram se avisando pelo Twitter, tal hora e 

tal lugar pra fazer tal coisa, e as mensagens foram indo e indo, e chegou no local que 

ia acontecer, tinha aproximadamente 300 mil pessoas, [...] e elas tinham que dar o 

grito e acabou, ir embora, e juntou 300 mil pessoas. Atinge muita gente. 

Conseguiram fazer o maior Flash Mob, através do Twitter. E foi questão de um dia, 

começaram às 8h para 19h ter 300 mil pessoas. 

 

João colabora dizendo: “Não teria outra forma de conseguir juntar tanta gente, avisar 

pra tanta gente se não fosse a Internet”. 

Colocada a questão: “o que faz 300 mil pessoas ir até o local pra dar um grito e ir 

embora?” o João comenta que “acho que as pessoas acreditam realmente naquilo, e dizer eu 

estive lá, poder partilhar algo, sei lá, é o pertencimento mesmo, coisa de comunidade, de estar 

junto com outras pessoas”. 

Essa afirmação vem corroborar o tópico sobre a cultura juvenil na sociedade 

contemporânea, a respeito do pertencimento que se gera através de grupos na Internet, no caso 

dos jovens. A Internet, por possibilitar a interação entre grupos de pessoas, também faz surgir 

comunidades virtuais, baseadas na admiração de marcas ou na defesa de interesses comuns 

aos indivíduos participantes, cuja interação ocorre no ambiente virtual, como visto nas 

palavras de Arlei que fala que foi realizado o maior Flash Mob, através do Twitter. 

 Através das afirmações dos integrantes do grupo focal e com base nos autores 

utilizados durante toda essa investigação, foram observados diversos itens que a comunicação 

e a interação entre marcas e usuários do Twitter, que merecem um apanhado mais detalhado. 

Esses itens estão dispostos nas considerações finais, a seguir. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Atualmente a sociedade, bem como a comunicação, o marketing e a publicidade estão 

enfrentando, todos os dias, transformações devido à velocidade da informação e a necessidade 

das pessoas estarem conectadas e atualizadas. O fato de a Internet proporcionar novas formas 

de comunicação, de relacionamento e de ações interativas faz com que a comunicação entre 

empresas e usuários seja repensada e aprimorada. 

 Ao longo desse estudo, destacaram-se pontos que indicam que o consumidor quer 

mais que apenas comprar os produtos de uma determinada empresa. Com os avanços 

tecnológicos, as empresas, em sua maioria, estão desenvolvendo produtos com um nível de 

qualidade muito semelhante, fazendo com que se busquem valores agregados à marca, para 

obter a preferência dos consumidores. Além disso, o consumidor atual recebe, diariamente, 

uma avalanche de informações dos mais variados tipos, inclusive conteúdos publicitários. O 

desafio para empresas é levar ao seu consumidor, não apenas um produto, mas deixar 

transparecer em seu produto uma funcionalidade a mais, uma ideia, uma atitude consciente 

em sua filosofia, um engajamento social. 

 As redes sociais e principalmente, o Twitter têm uma capacidade de informar, de 

agregar conteúdos multimídia e de propagar mensagens, de forma que nenhum outro meio 

possibilita. Essas características são usadas como base para esse estudo, para descobrir como 

as mesmas estão modificando, para algumas pessoas, a forma de ver a publicidade online. 

 A Internet, como citado anteriormente, tem interferência direta nos hábitos e atitudes 

dos seus usuários, pois permite a interatividade que aproxima pessoas com interesses em 

comum e carrega consigo um grau elevado de pertencimento a grupos específicos, 

aproximando também empresas e clientes reais e potenciais. 

Na análise teve-se a comprovação do que foi citado pelos autores no referencial 

teórico, como o fato da Internet ter vindo contribuir para democratização dos conteúdos e para 

velocidade da informação que recebemos diariamente. Nas palavras de Luiz Eugênio, 

observa-se a importância da Internet com sua velocidade, instantaneidade, facilidade e 

rapidez. 

Outra questão importante dessa investigação foi a mudança do emissor da mensagem. 

Em tempos de mídia de massa, como rádio, televisão, entre outros, a comunicação se dava de 

um emissor para vários receptores; porém com a Internet e as redes sociais, o usuário tem a 

oportunidade de fazer a mensagem, de opinar sobre qualquer assunto, a qualquer hora do dia, 



46 

 

mudando o foco de um-para-muitos, para muitos-para-muitos. Essa interferência na produção 

da mensagem é um fato extremamente importante porque serve como meio de expressão e de 

construção de impressões como foi citado no capítulo sobre comunicação na sociedade 

contemporânea, e que foi debatido e corroborado no grupo focal. 

Mas por que participar de redes sociais e se tornar um produtor de mensagens e 

conteúdos? A relevância para os integrantes do grupo focal é muito grande. O Twitter é uma 

ferramenta que agrega conteúdo e informa de maneira rápida e sem cansar o usuário. O fato 

dessa ferramenta utilizar apenas 140 caracteres para informar o usuário, torna-o um meio de 

comunicação fácil e ágil como destacado por um dos integrantes no grupo focal. 

Para empresas e marcas, o Twitter proporciona interação jamais vista em qualquer 

outro meio de comunicação. O cliente tem a oportunidade de falar com a marca, de sugerir 

alterações, de reclamar sobre possíveis problemas e de propagar seu conteúdo e suas ações. 

Na análise pode-se ver a possibilidade de a marca da empresa manter consumidores e/ou 

admiradores ou conquistando maior número de seguidores e, com isso, levar o seu nome para 

muitos usuários. Isso está nas palavras de Arlei, participante do grupo focal, quando comenta 

que viu um „tweet‟ do perfil do Grêmio em seu Twitter, falando da promoção que iria sortear 

uma camiseta, com objetivos de aumentar o número de seguidores, e com isso auxiliando na 

divulgação da marca. Com essas constatações, pode-se notar que, para integrantes do grupo 

focal é possível utilizar redes sociais para a criação de movimentos culturais na publicidade, 

aproveitando o engajamento das pessoas para realizar os objetivos de marketing propostos na 

campanha. 

As redes sociais, em especial o Twitter, são canais diretos da empresa com seu público. 

Na opinião dos participantes do grupo focal, a empresa pode informar seus produtos, seu site, 

e principalmente criar vínculos com seus consumidores, através de uma relação mais 

personalizada e mais humana nas relações de compra, pois como cita João, a loja, além de 

estar no Twitter, ainda „fala‟ com seus seguidores. 

A partir da manifestação dos quatro participantes do grupo focal, foram identificadas 

algumas motivações que os levaram a divulgar ações de marcas através do Twitter. Dentre 

elas, a interação proporcionada por essa rede social, como pode ser visto nas palavras de Arlei 

quando a mesma fala que as empresas são vistas nessa ferramenta, e muitas pessoas acabam 

seguindo seu perfil por que gostam, e abrir um ponto de contato com o consumidor, com 

maior proximidade entre ambos. 

Outra características levantada através da análise é a capacidade de agregar conteúdos 
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multimídia, contribuindo para a divulgação de fotos e vídeos da empresa, através de 

ferramentas como o TwitPic e Twitcam, e confirmada por Arlei quando diz que no Twitter 

pode se usar fotos e vídeos, e que as lojas utilizam o TwitPic e TwitCam para mostrar as novas 

coleções de roupas e aproveitam para fazer propaganda para seus seguidores. 

 A questão de conhecimento de marca e de seus produtos ou serviços, através da 

replicação de mensagens também foi visto no referencial teórico e nas discussões do grupo. 

Na análise, a participante Juliane comenta que a pessoa que segue vai querer saber sobre o 

site, vai querer ir até a loja e perguntar pra alguém que já tenha comprado lá 

  A personificação e humanização da marca, nesses novos espaços apareceram como 

principais fatores de motivação para os integrantes da discussão em grupo. Os participantes 

João e Arlei destacam que o Twitter é uma maneira de personificar a loja, pois a ferramenta 

aproxima o usuário da marca, e também humaniza essa relação, que em alguns casos, pode 

gerar fidelização do cliente. 

 Outro fator que levou os integrantes do grupo focal a seguir marcas no Twitter é 

questão profissional, para acompanhar os meios de comunicação locais e até mesmo para 

oportunidades de emprego, como destacada por Arlei quando comenta que já está perto do 

mercado de trabalho e afirma conhecer uma pessoa que conseguiu um emprego através do 

Twitter.  A mesma integrante comenta ainda que segue meios de comunicação de Santa Maria, 

como o Diário de Santa Maria e a Itapema FM. Juliane também afirmou seguir uma loja de 

Santa Maria por motivos profissionais, a integrante trabalha como Assessora de Imprensa para 

essa loja, e utiliza o Twitter como forma de divulgação da empresa. 

A paixão pelo esporte aparece como motivação para seguir uma marca no ambiente 

online. João, em seus depoimentos, deixa claro que acompanha jogos e comentários sobre seu 

time, através dessa rede social. Arlei ainda comenta uma promoção do perfil do Grêmio, em 

que os seus seguidores retuitavam uma mensagem, com objetivo de atingir mais seguidores, e 

destaca que a paixão pelo time é uma dos motivos dos usuários participarem da promoção. 

Quanto às alterações nos hábitos e costumes da sociedade, que ocorreram a partir do 

advento da Internet, cabe ressaltar que a informação e a comunicação nesses espaços, bem 

como as formas de relacionamento, estão se alterando com essas novas ferramentas. Juliane 

cita o Skype e o Twitter como formas de aproximação para ela, que tem familiares distantes, e 

essas ferramentas fornecem uma maneira mais fácil de conversação.  

Cabe ressaltar que tal conclusão se baseia em um grupo de pesquisa específico, como 

caracterizado anteriormente e, portanto, os resultados podem ter sido influenciados segundo o 
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contexto em que o grupo focal – estudantes de Jornalismo – está inserido. Devido a isso, tal 

conclusão não deve ser generalizada. 

Sugere-se, como tema para trabalhos futuros a aplicação desta mesma pesquisa em 

grupos distintos e maiores, com análise de novos contextos e sua futura comparação dos 

resultados, para que assim o tema proposto seja aprofundado com maior abrangência de 

detalhes e conteúdos. 
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5. LISTA DE ANEXOS: 

 

5.1 Anexo 1 – Roteiro Grupo Focal 

 

Questões-chave: 

 

1 A Internet tem interferência direta na vida das pessoas, referentes aos seus 

hábitos e formas de socialização?     

         (  ) Debatido 

      2 Interferência do usuário na produção da mensagem    (  ) Debatido 

3 O Twitter trouxe uma maior socialização dos conteúdos? Como vocês veem a 

oportunidade de expor e avaliar a repercussão de suas mensagens/opiniões, ainda 

no ambiente acadêmico? 

         (  ) Debatido 

4 Vocês participam de algum grupo na internet?    (  ) Debatido 

5 Vocês consideram que a internet ajuda a criar vínculos sociais?  (  ) Debatido 

6 Como vocês utilizam o Twitter?     (  ) Debatido 

7 O que levou a participar rede social Twitter?    (  ) Debatido 

8 Vocês já divulgaram alguma marca no Twitter? O que levou a fazer isso? 

          (  ) Debatido 

 9 Vocês acham que o Twitter pode aproximar clientes de empresas? 

          (  ) Debatido 

10 Qual a importância de uma marca se relacionar com seus consumidores no 

ambiente do Twitter?       

         (  ) Debatido 

11 Quais atributos vocês acham primordiais para uma empresa se relacionar com 

seu público (Responsabilidade Social, Ambiental, atualização tecnológica, 

relacionamento com a sociedade)?    

         (  ) Debatido 
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5.2 Anexo 2 – Formulário 

 

1) Sexo 

( ) Masculino ( ) Feminino 

 

2) Idade: 

 

3) Em média, quantas horas por dia você acessa a internet? 

( ) menos de 1 hora ( ) de 1 a 2 horas ( ) de 2 a 3 horas ( ) mais de 3 horas 

 

4) Numere por grau de importância de 1 a 6 - sendo 1 menos importante e 6 mais 

importante, como você usa a Internet: 

 

( ) Buscar Notícias 

( ) Pesquisas Acadêmicas 

( ) Interação com amigos por mensageiros instantaneos (MSN, Skype, etc) 

( ) Interação com amigos por redes sociais (Twitter, Orkut, Facebook, etc) 

( ) Diversão e entretenimento 

( ) Pesquisa para compras 

 

5) Quais as redes sociais que você participa? 

R- 

 

6) Há quanto tempo você acessa o Twitter? 

R- 

 

7) Em média, quantas horas por dia você acessa o Twitter? 

( ) menos de 1 hora ( ) de 1 a 2 horas ( ) de 2 a 3 horas  

( ) sempre que está na Internet 


