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RESUMO 

 

Ao questionar as pessoas sobre o que está acontecendo, o Twitter propõe respostas curtas e 
interação entre seus usuários. Uma espécie de diário pessoal, atualizado em tempo real, que 
supre em certa medida a necessidade contemporânea de opinar, de atualizar-se permanente 
quanto ao que acontece localmente ou mesmo no mundo, de acompanhar notícias ou os mais 
diversos assuntos e, ao mesmo tempo, também ser uma fonte geradora deles. Neste sentido, o 
presente trabalho teve por finalidade investigar como funciona a gestão colaborativa de marca 
através da rede social de microblogs Twitter. Verificou-se como se dá o uso desta ferramenta 
a partir do case de uma empresa, a Pizza Hut, neste caso, especificamente do Twitter da 
franquia porto-alegrense da rede (localizada no Estado do Rio Grande do Sul, Brasil). Para 
isso, a partir de uma investigação qualitativa envolvendo principalmente o estudo dos 
conceitos de redes sociais, blogs e das características da rede Twitter, foram criadas seis 
categorias de análise direcionadas especialmente ao conteúdo discursivo produzido no Twitter 
da Pizza Hut Porto Alegre, pela própria marca e seus seguidores. A análise evidenciou alguns 
aspectos interessantes que revelam o Twitter da Pizza Hut Porto Alegre como um exemplo 
positivo de uso estratégico desta rede social. 
 
Palavras-chave: Mídia, Internet, Redes Sociais, Microblog, Twitter.  
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

When questioning of peoples what’s happening, Twitter suggests short answers and 
interaction among its users. Like a personal diary, updated in real time, what supplies, in a 
way, the contemporary need of giving opinion, of permanent updating about what happens 
locally or even in the world, of following the news of the most diverse topics and, at the same 
time, being a source of them. This way, the present work aimed to investigate how the 
collaborative managing of label, through the social network of microblogs Twitter works. It 
was verified how this tool is used from the case of a company, Pizza Hut, in this case, 
specifically of the Twitter of the franchise from Porto Alegre (located in RS, Brazil). For that, 
from a qualitative investigation involving mainly the study of social networks concepts, blogs 
and the characteristics of Twitter network, there were built six categories of analysis directed 
specially to the discursive content produced in Twitter from Pizza Hut in Porto Alegre, by the 
label itself and followers. The analysis substantiated some interesting aspects that reveal 
Twitter from Pizza Hut in Porto Alegre as a positive example of strategic use of this social 
network. 
 
Key words:  Media, Internet, Social Networks, Microblog, Twitter.
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1 INTRODUÇÃO 

  

 Com a evolução da chamada Web 2.0, compreendida como a evolução da internet 

convencional, esta considerada estática, a relação dos consumidores com as marcas mudou, 

passando a ser mais interativa e não apenas reativa. Sendo assim, considerando-se que o 

campo da comunicação também evoluiu nas suas possibilidades e formatos no meio digital, 

contemporaneamente se estabelece um cenário no qual as empresas dedicam-se a trabalhar 

cada vez mais complexamente o conceito de gestão de conteúdo da imagem de suas marcas 

nas redes sociais virtuais.  

 A gestão de conteúdo de marca, que na maioria das vezes é do tipo colaborativo – 

devido a permanente interação com os diferentes públicos, entre eles o consumidor –, 

constituiu-se como um processo comunicacional que implica em muitos emissores, muitos 

receptores e um intercâmbio de informação muito intenso e em alta velocidade. Este tipo de 

gestão propõe a intensa colaboração entre a marca e seus consumidores, incentivando o diálogo 

aberto, franco e especialmente espontâneo. Exige-se assim que as empresas ouçam e conversem full 

time com os seus consumidores, disponibilizando ou localizando canais onde esses possam expor ou 

exponham suas opiniões no momento em que desejarem, discutindo com os demais interessados 

acerca da marca. É desta maneira que os consumidores podem ajudar – ou melhor dizendo, colaborar – 

com as empresas na construção ou fortalecimento da imagem de uma marca e dos seus produtos. 

 Na era digital os consumidores estão se tornando a melhor fonte de recomendações 

para mudanças nas marcas e nos seus produtos. Consumidores acostumados com a tecnologia 

podem ser facilmente influenciados por um post1 em um blog2, um Twitter, uma análise 

online. Portanto, sabe-se que para se constituir um modelo de gestão não apenas eficaz (ou 

seja, que cumpra com os objetivos previamente planejados), mas especialmente eficiente 

(neste caso, que supere positivamente as expectativas da empresa/marca e de seus diferentes 

públicos), as marcas precisam ter um relacionamento de troca de informações sincero e 

estreito com seus consumidores. 

 Com a evolução resultante do avanço tecnológico digital houve uma significativa 

mudança de hábitos na forma pela qual as marcas se comunicam com seus consumidores e 

como eles se comportam diante delas na ambiência da internet. O consumidor de hoje deseja 

                                                 
 
1 Post do verbo to post, em inglês, ato de publicar uma informação. É um registro de informação, que pode 
conter não apenas texto, mas também  imagens, vídeos ou sons. FONTE: www.blogblogs.com.br. 
2 Blog é uma espécie de diário mantido na internet por um ou mais autores, que possui o formato de publicação 
em ordem cronológica inversa e tem como principais características a publicação de conteúdo voltado para 
especificidades, informalidade, interatividade e atualização contínua desses conteúdos (ZAGO, 2008). 
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poder participar, opinar, questionar, interagir e, por fim, mas o mais importante, gerar 

conteúdo de forma direta – sem intermediários, tais como perfis moderadores de comunidades 

oficiais de marcas em redes sociais – sobre e com as marcas. É a possibilidade efetiva da 

cultura participativa online, que os consumidores alcançam por meio das redes sociais 

digitais, onde mantém um relacionamento cada vez mais próximo com as marcas. 

 Nesta vertente temática, é interessante ressaltar-se que é nas redes sociais que os 

indivíduos conseguem assumir mais facilmente o papel de produtor de conteúdo e ao mesmo 

tempo de consumidor de marca, produto ou serviço e até mesmo de mídia. Assim como os 

consumidores expõem na web a sua opinião sobre sua marca preferida de xampu, por 

exemplo, várias outras pessoas estão também dividindo e comparando ali suas opiniões. 

Informações estas que são expostas de forma voluntária, espontânea, fazendo com que muitos 

grupos socioculturais e econômicos venham a consumir e acreditar nas marcas mais 

popularizadas discursivamente (as mais evidentes, mais comentadas, lembradas, elogiadas, 

etc.). 

Ainda neste sentido, Jenkins (2008) ressalta que os usuários querem gerar conteúdos, 

porém, eles buscam redes livres e descentralizadas. Desta forma, deve-se considerar dois 

fatores de suma importância para tornar a relação dos consumidores com as marcas mais 

dinâmica: a evolução da web, hoje web 2.0 e as suas redes sociais virtuais. É neste sentido que 

o presente trabalho parte da hipótese inicial de pesquisa de que os consumidores relacionam-

se melhor, mais profunda e positivamente, com as marcas por meio de redes sociais onde 

possam gerar conteúdo de forma mais livre e descentralizada, como citou o autor.  

 Diante desta hipótese, e se considerando as novas possibilidades da ambiência online 

na forma de gerar conteúdo, onde se revezam os papéis de emissores e receptores discursivos 

– pois agora é também o consumidor quem produz o conteúdo para as marcas –, almeja-se 

determinar neste estudo, a partir do case Pizza Hut Porto Alegre no Twitter, as possibilidades 

e os cuidados que as empresas devem ter com o relacionamento que mantêm com os seus 

consumidores, de modo a motivá-los a participar e a interagir com suas marcas de forma 

positiva por meio das redes sociais virtuais – neste caso, especificamente no Twitter. 

 Um fator importante a ser considerado é que não foi apenas a tecnologia que avançou 

nas últimas décadas, desde o advento da internet as marcas também tiveram uma evolução no 

ambiente digital, para conseguirem interagir melhor com seus consumidores, de forma 

relevante. E empresas que trabalham para que suas marcas acompanhem essa evolução digital 

estão cada vez mais conseguindo fazer com que os consumidores repassem a diante as suas 



 
 

12

experiências positivas com as marcas, a ponto de as comunicarem a seus amigos, familiares e 

colegas por meio das redes sociais. Com relação a este aspecto, foi relevante a este estudo 

monográfico compreender mais detalhadamente como as empresas devem sustentar o 

relacionamento com seus consumidores através da rede social Twitter. 

 Sabe-se que muitas marcas interagem com seus consumidores em redes sociais, e que 

muitas delas ainda não encontraram uma maneira eficaz de empreender este contato e manter 

este relacionamento de maneira proveitosa. Isto porque o consumidor não deseja mais se 

sentir invadido no seu espaço online (no seu endereço de e-mail, por exemplo). Vive-se hoje 

na chamada “era da permissão”, ou seja, as empresas devem ter a certeza de que o 

consumidor deseja interagir, antes de simplesmente intrometer a marca em sua vida, por meio 

do marketing ou publicidade online (web cards, banners, pop ups, e-mails marketing). Com 

base nesta constatação, constituiu-se o seguinte problema de pesquisa: como a Pizza Hut de 

Porto Alegre trabalha a gestão de conteúdo de marca através da rede social Twitter, de forma 

estrategicamente positiva? Para tanto, estipulou-se como referencial o estudo do Twitter da 

Pizza Hut de Porto Alegre/RS, apontado em um site especializado (site 

www.mídiaboom.com.br) como um case de relacionamento positivo estabelecido nesta rede 

social.  

 Quanto ao objetivo geral desta pesquisa, pretendeu-se então investigar como funciona 

a gestão colaborativa de marca através da rede social Twitter. Deste modo, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

a) investigar as características e as particularidades das ferramentas de comunicação da 

rede social Twitter; 

b) identificar um provável perfil (ou perfil médio) dos usuários que geram conteúdo na 

rede Twitter; 

c) criar variáveis de análise para o Twitter, com base na revisão teórica empreendida 

neste estudo. 

d) analisar o case Pizza Hut de Porto Alegre no Twitter, ou seja, a sua apropriação das 

ferramentas desta rede social para o relacionamento com os seus consumidores. 

Vive-se em um novo ambiente comunicacional, se tratando da relação entre produtores 

de conteúdo (tais como as agências de publicidade, em nome dos seus anunciantes, as marcas) 

e seus consumidores. Este compõem-se da união das ambiências off e online enquanto 

espaços destinados ao diálogo, ao estabelecimento de relações entre anunciantes e seus 

consumidores, os quais não são apenas receptores passivos, mas sim colaboradores ativos no 



 
 

13

processo de comunicação, muitos migrantes do antes dominante mundo offline para o mundo 

online. Segundo Jenkins, citado por Turlão3 no evento MaxiMídia realizado em São Paulo no 

ano de 2008,  “mais de 50% dos jovens norte-americanos já produzem conteúdo e 30% 

distribuem pela internet” (MAXIPOD, 2008, ONLINE). 

A participação significativa do Brasil nas atuais estatísticas relacionadas às redes 

sociais virtuais e à internet revelam a importância que as novas mídias online tem no 

cotidiano das pessoas. Este fato, na realidade, não impressiona tanto, já que elas propuseram 

ao usuário novas formas de se expressar, interagir e opinar sobre os mais variados assuntos, 

inclusive sobre as marcas. 

As novas tecnologias criaram um novo modo de produzir conteúdo, que só é possível 

graças às facilidades de conexão entre consumidores e suas trocas discursivas, verbais e não 

verbais. Esta facilidade para se comunicar com pessoas do mundo todo é tão grande que 

despertou inclusive certa ansiedade nos indivíduos, devido à gama praticamente infinita de 

possibilidades de acesso a espaços de trocas comunicacionais, e até mesmo a necessidade em 

manter-se em comunicação permanente com pessoas de mesmos interesses e ideologias, 

possível através das redes sociais, a fim de manter-se atualizado sobre ao que acontece em 

nível local ou global. 

Nas redes sociais online as pessoas se relacionam e fazem parte de grupos de acordo 

com suas afinidades, ideologias, crenças, preferências de consumo, enfim, se reúnem em 

grupos de interesses, fato que facilita às marcas a busca por públicos-alvos específicos. E para 

que este contato resulte laços ainda mais duradouros e influencie o comportamento de 

compra, é importante que a marca tenha objetivos bem definidos, de forma que a experiência 

comunicacional online faça parte do cotidiano do consumidor, reforçando a sua preferência de 

marca por meio do estabelecimento de relações emocionais positivas. 

 Muitas empresas compreendem que é importante estar presente nas redes sociais, 

junto ao seu público. Mas, em contrapartida, a grande maioria ainda não sabe exatamente 

como. Saber utilizar as redes sociais, um espaço onde as marcas podem tornar seu contato 

com seus consumidores mais relevante, é uma questão que tem levantado inúmeros 

questionamentos entre gestores de marca, entre os profissionais de comunicação e marketing e 

também para os pesquisadores acadêmicos. É essencial, portanto, que as marcas se adaptem 

ao meio digital, compreendendo suas interfaces, limites e potencialidade, para desta maneira 

                                                 
 
3 Felipe Turlão é jornalista da revista Meio e Mensagem. 
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poderem aproveitar ao máximo o mercado colaborativo. Assim justifica-se a pertinência deste 

estudo, que busca contribuir ao Campo da Comunicação, mais especificamente ao da 

Publicidade, com sua investigação qualitativa acerca de umas das mais importantes redes 

sociais da contemporaneidade, o Twitter. Buscou-se assim apontar alguns caminhos de como 

as marcas podem se aproveitar estrategicamente desta em benefício próprio, tendo-se por 

parâmetro de análise a Pizza Hut de Porto Alegre/RS, a fim de exemplificar por meio deste 

case alguns procedimentos que contribuam a uma gestão de conteúdo de marca. Por fim, 

pode-se considerar que a criação de categorias de análise específicas à gestão de marca no 

Twitter seja talvez umas das principais contribuições deste estudo. 

Com a finalidade de atingir os objetivos propostos, o presente trabalho está 

estruturado da seguinte forma: o primeiro capítulo é sobre a gestão de marca. Trata-se da 

apresentação do termo gestão e de seus conceitos de maior relevância para fundamentação 

teórica e compreensão do estudo. Após esclarecer a importância do papel dos gestores de 

marca para as empresas, o texto parte para uma explanação mais específica sobre a prática de 

gestão de marca na web. Ao tratar das duas formas de realizar esse processo de gestão, é feita 

uma abordagem das características positivas de se trabalhar a gestão de marca neste meio 

virtual, em função de suas características e seus pontos positivos.  

O segundo capítulo, Digital Brand Content, apresenta o termo e explica de que forma 

os gestores de marca tem utilizado esta ferramenta para inserir suas marcas no meio digital de 

forma positiva e relevante para os consumidores.  

No terceiro momento, o capítulo Consumidores da Web 2.0 tem como objetivo 

apresentar esta internet, e como foi que ela se tornou uma plataforma que permite tanta 

interação entre marcas e usuários. Bem como, mostrar quem são estes usuários que estão 

interagindo com as marcas, e de que forma eles tem se aproximado das marcas através deste 

canal de relacionamento. 

O quarto item deste referencial teórico fala sobre as redes sociais. Este capítulo está 

presente neste trabalho como forma de contextualizar o meio utilizado para analisar o 

relacionamento proposto pelo estudo, o Twitter. Portanto este capítulo explica o que são as 

redes sociais e qual seu papel, não apenas para os profissionais que as utilizam como canal de 

mídia, mas também o que elas representam para os seus usuários no que diz respeito à 

necessidade de socializar. 

Seguindo nesta linha, o próximo capítulo fala sobre o Twitter, o canal de 

relacionamento com o consumidor escolhido para que se pudesse realizar o estudo de caso 
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proposto por este trabalho. Este capítulo define o que é a rede social, seguida de uma segunda 

parte onde também é definido quem são os usuários que utilizam a rede para se relacionar. 

No que diz respeito ao referencial teórico, por último, mas não menos importante, é 

feita uma apresentação do objeto de estudo, o case da Pizza Hut de Porto Alegre na rede 

social Twitter. Neste capítulo é feita uma apresentação da empresa e de seu histórico de 

comunicação, com o objetivo de aproximar a empresa do leitor. 

Em seguida se tem a Metodologia, onde é feita a descrição e a classificação do estudo 

e os métodos científicos utilizados.  Nessa etapa são descritos os procedimentos adotados para 

execução do estudo, bem como os contratempos e as soluções encontradas para resolvê-los. 

Ainda neste capítulo foi apresentada uma categoria de análise criada para que fosse possível 

realizar a análise do estudo do case Pizza Hut Porto Alegre no Twitter. 

No quarto capítulo, Análise, é feita uma descrição de acordo com as categorias de 

análises criadas, das ações que o case do estudo de caso da Pizza Hut Porto Alegre realizou 

ou não em sua página no Twitter. Neste capítulo é feita uma descrição de item por item de 

suas ações na rede de acordo com as categorias de análises criada. 

 Finalmente, o quinto, e último, capítulo traz as Considerações Finais. Neste capítulo é 

feita uma síntese do trabalho, são apresentadas as conclusões obtidas e considerações 

relevantes. Também, expõe uma expectativa sobre o destino da gestão do conteúdo de marca 

na web e de como que as empresas devem se comportar no Twitter, através de seus conteúdos 

para conseguir manter com seus consumidores um relacionamento positivo. 
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2 GESTÃO DE CONTEÚDO DE MARCAS NO TWITTER 

 

2.1 GESTÃO DE MARCAS 

  

A marca é uma representação gráfica imagética utilizada para diferenciar produtos e 

suas características dos demais, presentes no mesmo segmento. Segundo Ellwood (2004, p. 

19) “a marca funciona como um tipo de bandeira, acenando aos consumidores, provocando a 

consciência ou lembrança do produto e diferenciando-o da concorrência”. Portanto a marca é 

responsável por informar ao consumidor o principal benefício que ele vai encontrar no 

produto ou serviço. 

“Toda a marca deve ter uma identidade, que é a forma como se emite tal significado 

ao público-alvo, e deve ajudar a estabelecer o relacionamento entre a empresa e o cliente, por 

meio de uma proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-

expressão” (AAKER, 2007, p. 74). Neste sentido os profissionais de branding tentam 

entender cada vez mais sobre como se constrói e como se administra essa conexão que existe 

entre os consumidores e as marcas. Primeiramente, para se ter uma boa gestão de marca esta 

deve apresentar um posicionamento muito bem definido, pois eles estão intimamente ligados. 

E para que isso ocorra, ela deve ter como base uma missão clara da marca. Para Ellwood:  

 
Essa missão da marca é expressa e desenvolvida pela cultura interna da empresa: os 
comportamentos e métodos dos clientes internos criam um enfoque da empresa em 
um ponto de vista específico sobre o mundo. Esses são os valores comuns da marca 
e exercem uma profunda influência sobre o desempenho da marca no meio exterior. 
(ELLWOOD, 2004, p. 310) 

  
 Concordando com o autor, acredita-se que é através dos valores que a marca passa 

para os consumidores, na forma como ela se relaciona com ele, que se pode adquirir 

positivamente um entendimento da essência da mesma.   

 Já sobre a questão de identidade da marca, por volta de 1990 Jean Marie Floch, citado 

por Semprini (2006), propôs um modelo de integração da mesma, onde ele define a marca 

como todo o discurso manifesto por ela.  Em outras palavras esse discurso consiste em tudo o 

que a marca consegue comunicar de alguma forma aos seus consumidores, através de um 

discurso feito por anúncios, pelo atendimento ao consumidor, redes sociais, enfim em toda a 

forma que ela usa para se comunicar. 
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Figura 1: A integração de marca  

Fonte: Semprini (2006, p. 139) 

 

Com este gráfico o autor faz uma distinção entre a dimensão inteligível e a dimensão 

sensível da marca, dois fatores de funcionamento dela, que mostram que estes são 

indissociáveis e estão intimamente ligados para gerar uma única ação: a produção de um 

sentido ou idéia da marca. Para o autor, portanto, a identidade da marca é construída em cima 

dessa inteligibilidade que deve ser invariável, ou seja, que deve ter a capacidade de 

permanecer ela mesma, independente de sua narrativa.  

Ainda neste sentido, Kapferer (2003, p. 21) diz que uma marca tem valor na medida 

em que a sua representação adquire um significado exclusivo, que se sobressai, associado às 

características tangíveis e satisfações imateriais psicológicas ou sociais. Contudo, não se pode 

esquecer que para fazer branding, ou gerir uma marca não existe uma receita, tão pouco faz 

parte de uma ciência vocacional dogmática, onde haja profissionais que tenham a receita para 

fazer com que seu plano de certo. E neste sentido o autor do livro “As Marcas no Divã”, 

Troiano (2009) cita quatro pecados os quais as empresas não devem cometer ao trabalhar a 

gestão de marca. A primeira delas é não mensurar os resultados, ou seja, não compara-la ou 

limita-la aos demais resultados da empresa. A segunda delas é ser possessivo, ter um 

departamento de marketing que inevitavelmente trabalhe branding de forma 

profissionalizada. Em seguida ele cita que muitas empresas pecam por “tomar a parte pelo 

todo”, pois reduzem a marca a sua representação visual. E por último a apropriação indébita, 
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empresas acreditam que branding é coisa para marcas corporativas e acabam esquecendo de 

suas essências: produtos e serviços.  

Ainda Troiano (AMANHÃ, 2009) diz que “branding ou consultoria de marca estão 

comprometidos com a genética, a cultura, a expressão e o desenvolvimento das 

organizações”. Para o autor compreende-se por genética e e cultuta da empresa os seus 

valores, sua visão, sua missão e o que ela faz para que elas possam ser atingidos. Acredita-se 

então que a gestão da marca, que é o gerenciamento de todos os fatores que contribuem para a 

boa estruturação e manutenção desta, tem como objetivo envolver todos que participam do 

processo de forma engajada para que possa levar a um comportamento de compra ou 

relacionamento positivo. Para que isso aconteça, é necessário que todos os colaboradores 

tenham conhecimento da missão e dos valores da empresa. 

Sobre a prática da gestão de uma marca, porém, segundo Tavares (2003), esta merece 

um aprofundamento empírico para que seus principais conceitos de aplicabilidade sejam 

entendidos de uma forma mais contemporânea. Entretanto, cabe aos gestores das empresas 

decidirem de que forma que as marcas vão interagir com seus consumidores, seja no meio 

analógico, seja no meio digital. 

Contudo, sabe-se que hoje os profissionais de marketing e os gestores de marcas 

utilizam muitas maneiras e ferramentas para se comunicar de forma positiva com seus 

consumidores, umas mais eficazes e outras não tanto. Isso em função de as pessoas estarem 

expostas a tanta comunicação, sentindo-se muitas vezes bombardeados por estas. Mas, 

acredita-se que em função do grande número de horas que as pessoas passam conectados a 

internet, ela pode ser uma grande aliada se usada da forma certa, para obter esse 

relacionamento positivo tão desejado. 

 

2.1.1 GESTÃO DE MARCA NA WEB 

 

A essência de gerir uma marca, independentemente do lugar/espaço onde ela se 

encontra, é sempre a mesma, ou seja, administrar e gerenciar o valor dela e conseguir passar 

estes valores para seus consumidores. Porém quando se trata de um meio tão amplo como a 

web é preciso se ter conhecimento de diferentes componentes de receita ou sustentação, que 

segundo Saad são “inter-relações mais aprofundadas do que a simples definição do valor do 

espaço publicitário do site versus a massa crítica por ela gerada” (2006, p. 107).  Na verdade, 

muitas das estratégias utilizadas no meio tradicional, quando transpostas para o meio digital, 
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sofrem adequações devido a grande diferença existente no comportamento dos ambientes 

online e offline. E como conseqüência suas respectivas métricas devem ser submetidas a essa 

mesma adequação, pois não se pode analisar a audiência de um programa de televisão da 

mesma forma que se analisa o comportamento de um internauta, em um ambiente em 

constante transformação. Ainda sobre esta visão de mudança do meio tradicional para o 

digital, Saad diz que: 

 

A propaganda tradicional tem seu valor relacionado ao custo por impressão que 
atraia a atenção do público à marca anunciada. O que ocorre em seguida é o que 
chamamos de “buraco negro da propaganda”, onde o anunciante não tem contato 
direto com o consumidor. Quando o consumidor toma a decisão de compra, ele sai 
desse buraco negro e o processo de venda continua numa loja física através de 
efetivação da venda e do desenvolvimento da fidelidade à marca. Na web, a 
publicidade sai do modelo de custo por impressão. Nela, cada etapa do ciclo de 
vendas pode ser monitorada: percepção, avaliação do produto, preferências, escolha 
de produto e fidelidade. Assim, anúncios na web baseados em custo por impressão 
tendem a se desvalorizar. As receitas publicitárias na web ocorrerão quando o site 
oferecer medidas de percepção de cada estágio do processo de vendas. (SAAD, 
2003, p. 106) 

 

Ou seja, além de proporcionar mais interação em todas as etapas no processo de venda 

e de comunicação, na web é possível monitorar todas as fases deste ciclo, podendo assim 

mensurar de forma mais eficaz se o investimento feito no meio foi positivo ou negativo.  

E neste sentido Ellwood (2004) diz que uma das maiores vantagens de ter sua marca 

na web é pela sua capacidade de interação, pois ela pode melhorar a impressão do cliente 

sobre o valor da marca. Sobre isso acredita-se então que a gestão da marca deve ser feita de 

forma que o consumidor se sinta muito próximo da marca e perceba seus valores e diferencial. 
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2.2 DIGITAL BRAND CONTENT 

 

Este capítulo irá tratar do significado do termo brand content e de que forma ele é 

aplicado na gestão de marcas na web, bem como exemplificar de que forma tornar-lo um 

grande aliado da marca, aproximando o consumidor ainda mais da marca através dele.  

Traduzindo literalmente significa conteúdo digital da marca, ou também poder ser 

interpretado como conteúdo de comunicação digital da mesma. Este capítulo vai tratar deste 

termo, suas funções, de que forma ele é aplicado na comunicação das empresas que hoje 

atuam no mercado digital das redes sociais. E também de que forma ele se tornou uma 

ferramenta tão importante no processo de branding de marcas, fazendo até mesmo com que 

empresas começassem a contratar profissional apenas para cuidar do conteúdo por ela criado. 

 Para muitos meios ou canais de comunicação fazer um planejamento estratégico 

seguindo certos padrões funciona, mas nos ambientes de tecnologias de rupturas como é o 

caso do meio digital, não se pode garantir sucesso. Segundo Débora Yuri para a revista 

Proxxima (2010, p.38), “brand content digital, é o conteúdo criado e patrocinado por uma 

marca, sem falar explicitamente sobre a marca nem vender produtos ou serviço, usando a 

interatividade e todas as plataformas permitidas”. Ainda sobre isso Tomsen citado por Saad 

(2003, p. 103) diz que “são as estratégias para a troca de valores, que possibilitam 

consumidores a interagir e a reagir ao conteúdo oferecido”. Acredita-se então que o conteúdo 

da marca é que serve de intermediação entre a mesma com seu público, e que ele serve como 

uma alavanca que amplia as possibilidades de sucesso da marca no meio digital. 

 Ainda o mesmo autor diz que as estratégias devem estar ligadas em três áreas que 

possibilitam a troca de valores: 

• O monitoramento da experiência de interação entre o usuário e o conteúdo. 

• Um estrutura arquitetônica na web que possibilite esta interação. 

• O processo organizacional do ambiente de produção de conteúdo, ou seja, gerir o 

fluxo dessas produções e da equipe que cuida dela. 

Para cada uma dessas sugestões do autor existem várias estratégias que podem tornar 

positivo o contato do usuário com a marca. Por exemplo, para a experiência do usuário pode 

ser feito uma personalização do meio, cadastramento, comunicação entre os usuários, 

programas de fidelização, atendimento, premiações ou recompensas, entre outros. Já para a 

estrutura arquitetônica pode ser feito um monitoramento personalizado, navegação simples e 

consistente, ou o uso de um sistema de gestão de conteúdo digital. E para as empresas que 
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cuidam do processo organizacional deste conteúdo, pode ser feito uma automação desses 

processos, domínio de soluções para a plataforma digital e também a desenvolver parcerias 

para o conteúdo (business intelligence). 

Porém para o meio digital, ainda Tomsen citado por Saad (2003), acredita que as 

decisões permanecem nas mãos dos usuários, pois ainda são eles que decidem se querem ou 

não acessar tal ou tal conteúdo. Com base nisso, Marcelo Trípoli, presidente da iThink para a 

revista Proxxima, diz que “ninguém atinge mais o consumidor o interrompendo. Daí a 

importância de oferecer conteúdo ligado ao DNA da marca” (2010, p. 35).  

 Segundo Semprini (2006), o ponto de partida para a produção de conteúdo da marca 

parte de um ponto axiológico, que reúne os norteadores estratégicos da empresa gerados 

internamente pelos seus gestores. Compreendem-se como norteadores estratégicos a missão, a 

visão e os valores da empresa. Esses princípios são percebidos pelos consumidores através da 

narrativa e do discurso promovidos pela marca.  

 A narrativa é o nível intermediário deste processo. É onde a marca pode mostrar aos 

consumidores, através de sua narrativas, seus valores que muitas vezes estão implícitos, de 

uma forma explícita. Ela é usada tanto no meio offline quanto no online.   

Já o nível dos discursos ou das manifestações, é aquele no qual todos estes valores são 

mostrados aos consumidores de uma forma mais enriquecida, como: cores, embalagens, 

logos, slogan, personagens, enfim todo o conteúdo e os símbolos que a marca produz. Porém, 

é neste nível que existe as principais variabilidades no processo de produção de conteúdo, em 

função da “sensibilidade do ambiente sociocultural, do modo de vida e do comportamento dos 

receptores” (SEMPRINI, 2006, p. 168). Portanto o discurso da empresa é tudo aquilo que é 

visível, a experiência por ela proporcionada e os sentidos por ela criados. 

 Neste sentido, ainda há segundo Saad (2003) um conceito de elasticidade deste 

conteúdo gerado pela marca, onde o autor acredita que ele deve conseguir se transformar 

dependendo de seu contexto, e para que isso seja possível, este conteúdo deve incluir 

características de quebra ou rompimento em partes de suas características para que possa 

haver assim uma recuperação e disseminação rápidas. Para ficar mais fácil de entender este 

processo de elasticidade, segue um quadro de posicionamento de conteúdos, que se 

relacionam em três variáveis: a exclusividade na produção do conteúdo, sua vida útil no 

mundo digital e sua velocidade de disseminação. 
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Gráfico 1: Grau de elasticidade de conteúdos  

Fonte: Saad (2003, p. 112) 

 

 Com isto, percebe-se que sempre se fala em conteúdo de marca no ambiente digital 

envolvem-se aspectos em relação à interatividade entre o ambiente e os usuários. Sobre isso, 

Saad (2003) diz que “as necessidades de informação e as expectativas dos usuários passam e 

deverão passar por significativas transformações. A consideração desse cenário serve de 

orientação para um processo de planejamento formalizado”. Ou seja, devido a essa grande 

mutação constante que é o ambiente digital fica difícil de marcas pensarem certos conceitos 

de relacionamento com seus consumidores, mas elas devem ter um planejamento até mesmo 

de estudo sobre eles para conseguir entende-lo,e assim, criar um conteúdo relevante para ele 

em suas plataformas digitais.  

 

 

 

 



 
 

23

2.3 CONSUMIDOR DA WEB 2.0 

  

Em sua obra “Cibercultura”, Lévy (1999 p. 11), define que a internet vem ocupando 

um espaço cada vez mais significativo tanto na vida pessoal das pessoas quanto nas 

organizações, “estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas 

a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos planos econômico, político, 

cultural e humano”. Ainda sobre a web 2.0, Rodrigo faz uma importante colocação: 

 

 

Esta Web 2.0 tem algumas palavras-chave. Uma das principais é a colaboração. 
Vivemos a Internet colaborativa que caminha para a inteligência coletiva de Pierre 
Lévy. Sejam nos wikis, sites de relacionamento ou bookmarks coletivos são as 
pessoas que decidem o que querem e gostam. (...) Não é você que se adapta à Web, 
mas a Web que se adapta a você. Na mesma linha vem a simplicidade. Esqueça 
longas curvas de aprendizado. O usuário comum passou a usar a Web. Não é 
necessário saber HTML, CSS ou qualquer outra tecnologia para publicar uma página 
na Internet. Blogs, gerenciadores de conteúdo (CMS), wikis permitiram uma 
liberdade sem igual. Os aplicativos para Internet voltaram ao KISS (Keep It Simple 
Stupid). Foco no objetivo. (RODRIGO, 2005, online) 

  

Diferentemente da web estática, onde o nome já diz muito a seu respeito, pois havia 

pouca forma de interação devido as limitações de suas configurações, a 2.0 torna possível o 

acesso do conteúdo em todo o lugar e a todo o momento. Com o desenvolvimento dos sites 

em Flash, a web 2.0 proporciona maior interatividade com o usuário. Assim como a web 

estática se transformou em 2.0, um outro fator muito interessante a ser analisar é o de que as 

idéias tem um prazo de validade muito curto, pois hoje já se fala em web 3.0 ou web 

semântica. Castells completa este raciocínio:  

 
 
O que caracteriza a revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e 
informação, mas a aplicação destes conhecimentos e dessa informação para a 
geração de conhecimentos e dispositivos de processamento/comunicação da 
informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu us 
(CASTELLS, 1999, p. 69). 

 

Para contextualizar o consumidor da web 2.0 tornou-se necessário identificar o cenário 

em que se encontra a Internet nos dias de hoje. Considerando que no ciberespaço tudo ocorre 

de maneira dinâmica e em constante mutação, pois as informações são alteradas em tempo 

real, devem-se levar em consideração certos fatores que delineie esse espaço virtual. 

 Contemporaneamente se tem observado uma mudança impactante no que diz respeito 

ao comportamento do consumidor na hora de se relacionar com as marcas. Para McKenna “as 

expectativas cada vez maiores do consumidor afinado com a tecnologia podem ganhar 



 
 

24

impulso à medida que a infra-estrutura eletrônica [digital] possibilite interatividade entre 

produtores e consumidores e a dissemine” (1998, p. 51). O mesmo autor diz ainda que esse 

novo modelo de marketing revela uma mudança no relacionamento com os clientes: a troca 

do monólogo (da empresa para o consumidor) pelo diálogo (entre empresa e consumidor). É 

deste diálogo estreito entre os consumidores e as empresas que é criada a lealdade à marca. 

Sobre isso, Patrícia Albuquerque, sócia-diretora de conteúdo da Espalhe Marketing de 

Guerrilha para a revista Proxxima ressalta que “as pessoas querem interagir com conteúdo 

bacana, e o internauta mais experiente busca na internet só o que lhe interessa” ( 2010, p.36). 

Outro fator determinante para essa mudança é o aumento da participação da classe C 

no uso da internet, alterando assim o perfil do e-consumer (consumidor online). O número de 

pessoas com acesso à Internet no Brasil passou a barreira de 40 milhões, sendo que o sul 

representa 20% desse número. Outro número que deve ser levado em consideração é que 81% 

dos usuários no país usam a internet para pesquisar sobre as empresas. 

 De acordo com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE, 2009), 

o brasileiro é o internauta residencial que mais navegou entre os dez países medidos: Brasil, 

Estados Unidos, Austrália, Japão, França, Alemanha, Itália, Suíça, Espanha e Reino Unido. 

Em maio de 2008 foi registrada em média a utilização de 23 horas e 48 minutos por internauta 

conectado na rede no mês. Outra pesquisa muito interessante feita pela ComScore Inc 

(COMSCORE, 2009), empresa de pesquisas no mundo digital, é que no mês de setembro 85% dos 

brasileiros com 15 anos ou mais que acessou a Internet,  visitou um site de rede social. 
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2.3 REDES SOCIAIS 

  

Para Wasserman e Faust (1994) as redes sociais são maneiras de compreender e 

analisar como as pessoas se relacionam e se organizam em determinado grupo social. Para 

eles uma rede social se divide em duas partes: os atores (pessoas, instituições ou grupos) e 

suas relações, que são entendidas como a forma como as pessoas se conectam umas com as 

outras e agem dentro da rede social. Já Aguiar citado por Sgaria (2009), diz que redes sociais 

são antes de mais nada relações entre pessoas que podem estar interagindo em causa própria, 

em defesa de uma organização ou até mesmo de outra pessoa. Sabe também que nas redes 

sociais atuais as pessoas tendem a se relacionar por afinidade, podendo mudar de opinião com 

o passar do tempo. 

 As redes sociais são constituídas por dois elementos fundamentais, a sua estrutura e a 

sua organização. Assim, Recuero afirma que: 

 

Consideramos que a estrutura é aquilo que um grupo social tem de mais 
permanente, ou seja, implica em uma certa sedimentação dos modos de agir e das 
relações sociais. Já a organização trabalha com as relações de um modo geral, ou 
seja, o conjunto de elementos que faz parte da estrutura. Essas relações 
constituem-se na substância do extrato social. A estrutura, ao contrário, constitui-
se naquilo que uma determinada sociedade possui para que seja considerada 
como tal (RECUERO, 2005, p.5). 
 

Logo se percebeu que existe ainda mais um elemento a ser estudado nas redes sociais, 

a dinâmica como elas acontecem na variável do tempo. Ainda Recuero (2005), ressalta que as 

redes sociais mudam e se adaptam com o passar do tempo, além de adquirirem muitas de suas 

características da energia do ambiente em que estão interagindo. 

Neste contexto, vale a pena ressaltar também que estamos falando de uma relação que 

acontece através do ciberespaço, onde o contato é feito através de um computador. Além 

disso é importante enfatizar que a interação social, de suas diferentes maneiras, influenciam 

seus grupos pela forma dinâmica como se da o contato. Sendo assim, nada melhor do que a 

rede social chamada Twitter para usar de exemplo de interação social, tanto entre pessoas com 

pessoas, como entre pessoas e marcas. 
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2.4 TWITTER 

  

Segundo o próprio Censo do Twitter no Brasil, a rede social foi criada pela Obvious 

Corp4 no ano de 2006. O Twitter é um microblog (ou uma ferramenta que possibilita a 

interligação e intereação de microblogs pessoais), ou seja, uma plataforma ou ferramenta que 

permite atualizações rápidas e cutas, e se possível a partir de uma multipliciadde de suportes 

diferentes. Ele permite aos seus usuários que enviem e recebam as atualizações pessoais de 

outros usuários da rede através de mensagens que podem ter até 140 caracteres, mesmo 

número permitido para envio de mensagens via SMS5 por celular. As mensagens podem ser 

enviadas de diversas formas, via torpedos SMS do celular, Messenger, GoogleTalk, FireFox, 

e-mail e do próprio site. Todos as mensagens postadas pelos usuários são exibidas em seu 

perfil em tempo real, e ficam a disposição de todos. 

 Atualmente o Twitter é usado como referência tanto para fonte de informação, quanto 

como para analisar comportamentos. Este fato deu-se devido ao simples modo de convidar 

seus usuários a responder a pergunta “o que está acontecendo?”, deixando assim de ser apenas 

uma forma de entretenimento. 

 Devido à agilidade e à facilidade que o Twitter proporciona em relação à postagem de 

mensagens, uma marca pode comunicar o que está se passando, por exemplo, em um dado 

evento do qual ela participa ou realiza, por exemplo, no exato momento em que este acontece. 

Aproveitando toda essa agilidade da postagem e atualização de informações as empresas estão 

usando a rede para estabelecer ou fortalecer relacionamentos com seus consumidores via 

ambiência online e também, por consequência, fortalecer os seus posicionamentos de marca 

ou divulgar os seus produtos e serviços. 

 Vivemos na era do marketing de permissão, onde antes de invadir o dia-a-dia do 

consumidor e bombardea-los de informações, é preciso ter o consentimento do consumidor 

para que o relacionamento da mensagem com ele seja mais sólido e de forma amigável. O 

objetivo do marketing de permissão é atender o consumidor da melhor forma possível e 

deixar que ele decida se deseja ou não receber materias de comunicação.  Nessa vertente, para 

os usuários é uma grande vantagem, pois é ele quem decide que conteúdo gerar e com quem 

compartilhar.  

                                                 
 
4 Pequena empresa situada em São Francisco, cidade dos estados Unidos, que desenvolve projetos na internet 
voltados para o relacionamento interpessoal, sendo o seu maior produto o Twitter. 
5 SMS é a sigla em inglês para "serviço de mensagens curtas". Através deste serviço você pode receber em seu 
telefone celular diversos tipos de informação através de uma mensagem de texto. Fonte: Site Terra. 



 
 

27

 Devido a vários conceitos novos que o Twitter trouxe juntamente com sua plataforma, 

vieram também os termos utilizados pelos usuários e até mesmo pelo próprio microblog para 

denominar certas ações. Como as mensagens postadas na rede permitem um número máximo 

de 140 caracteres, muitas ações tiveram que se adaptar a esse forma curta de se comunicar. 

Quando um usuário gosta de algum conteúdo postado por outro usuário, ele pode reproduzir 

aquele conteúdo através de um retweet, ou de um RT (sigla usada para esta ação), isto vai 

significar que ele está repassando para os seus seguidores o que ele gostou de outro usuário, 

que com esse retweet consequentemente será identificado por todos que perceberem a ação. Já 

quando um usuário apenas posta um conteúdo, por ele criado ou modificado, diz-se que ele 

twitta, este termo denomina o verbo, ação ou efeito de postar alguma coisa no Twitter. Em 

relação aos seguidores, estes são todos os usuários que seguem um perfil, com o intuito de 

saber o que aquela perfil está twittando. 

 

2.4.1 Perfil dos usuários do Twitter 

  

O Twitter é uma das redes sociais que mais cresce no mundo e no Brasil, que já se 

tornou o quinto país no ranking de acesso ao serviço. Mas quem, afinal, são esses usuários 

brasileiros que estão presentes no Twitter? Quais as suas características, qual o seu perfil 

médio? 

 Segundo uma pesquisa feita pelo Ibope (2009) no Brasil o Twitter tem 3,5 milhões de 

usuários, porém essa pesquisa foi realizada considerando todas as pessoas que acessam a 

página, usuários ou não do serviço. Com o intuito de definir melhor o perfil de seus usuários 

no país foi criado um Censo do Twitter no Brasil, www.Twittercentral.com.br. Neste site os 

usuários entram e colaboram com uma pesquisa, por iniciativa própria, voluntariamente, e 

respondem a um formulário com oito perguntas posteriormente enviadas ao banco de dados 

que atualizam de imediato as estatísticas sobre a rede. 

Ainda que as empresas estejam preocupadas em estarem presentes no Twitter, elas 

ocupam um percentual baixo se comparado com o percentual de usuários pessoasl presentes 

na rede (Gráfico 1), que até o momento da pesquisa representavam 97,51%, sendo que deste 

total prevalecem os homens com 55,71%, ficando as mulheres com 42,44% e as empresas 

com 1,85% (Gráfico 2). Outro fator interessante a ser analisado na pesquisa foi a faixa etária 

predominante de 19 a 24 anos (Gráfico 3), onde os consumidores de marcas e produtos com 
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essa idade ja possuem um poder de decisão e muitas vezes até ja possuem recursos para o seu 

consumo.  

Abaixo segue um resumo gráfico comentado desse Censo, que conta com 11.683 

usuários do Twitter no Brasil. Esta pesquisa foi atualizada pela ultima vez em 02 de junho de 

2009. 

 

 

 

 

 
Gráfico 2: Tipos de perfil do Twitter Brasil. 

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 

 

 

 
Gráfico 3: Percentual de gêneros no Twitter Brasil. 

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Gráfico 4: Percentual de faixas etárias do Twitter Brasil. 

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 

Como o presente estudo realizará suas análises em uma empresa da cidade de Porto 

Alegre que tenha um perfil na rede social Twitter, foi interessante compreender que dentre os 

dez estados do Brasil com mais perfis na rede, o estado do Rio Grande do Sul está no 5º lugar 

no ranking de acesso (Gráfico 4) e a cidade de Porto Alegre encontra-se no 6º lugar (Gráfico 

5). 

 

 
 

Gráfico 5: Os 10 estados com mais perfis no Twitter Brasil. 
Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Gráfico 6: As 10 cidades com mais perfis no Twitter Brasil  
Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 

 

 
 

Gráfico 7: Percentual dos Dados de Acessibilidade 
 – locais de onde os perfis do Twitter Brasil são acessados.  

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
 
 

 
 
 

Gráfico 8: Percentual dos Dados de Acessibilidade  
– meios de onde os perfis do Twitter Brasil são acessados.  

Fonte: http://www.twittercentral.com.br/censobr/ 
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Acredita-se que a partir das pesquisas que apontam um perfil médio dos usuários do 

Twitter fique mais fácil de as empresas decidirem se será positiva a criação de um perfil de 

sua marca nesta rede social, e avaliar se esse relacionamento vai ser feito de forma relevante 

para seus consumidores. A respeito deste desejo comentado em revistas, sites e blogs que as 

empresas apresentam atualmente em relação a criar ou não um perfil no Twitter, em junho de 

2009 a agência Bullet realizou uma pesquisa sobre como se encontra o cenário desta rede no 

Brasil. Segundo esta pesquisa (anexo 1), “estima-se que existam mais ou menos 110 mil 

usuários que escrevem em português na rede, e que 18,3%, são estudantes, e depois deles a 

profissão com mais representantes no Twitter Brasil é a publicidade, com 16.7%. Um índice 

interessante e que justifica o fato de os profissionais da comunicação já estarem vendo a rede 

como uma importante ferramenta de relacionamento entre as marcas e seus consumidores. 

 

2.5.2 Estudo de caso: Pizza Hut Porto Alegre no Twitter 

  

O primeiro restaurante Pizza Hut surgiu em 1958 nos Estados Unidos, e em 1971 ele 

já havia se tornado o maior negócio em restaurante/pizzaria do mundo, tanto em vendas 

quanto em números de restaurantes. Hoje a Pizza Hut é a maior rede de lojas no segmento de 

pizza no planeta. Com mais de 12.000 lojas ao redor do mundo, está presente em 88 países, 

conta com mais de meio milhão de funcionários e vende aproximadamente 11,5 milhões de 

pizzas por dia, o que corresponde a 7,6 milhões de dólares por ano, para mais de 5 milhões de 

consumidores.  

No Brasil a Pizza Hut teve inicio em 1989 em São Paulo. Hoje a franquia já possui 67 

lojas espalhadas em sete estados do país, sendo um destes o Rio Grande do Sul. Sua primeira 

loja foi inaugurada em 1993, em Porto Alegre, na Avenida Nilo Peçanha.  

Diferentemente dos restaurantes “fast food”  a Pizza Hut preza pela extrema qualidade 

a um preço justo. Para isso a empresa exige que todos os funcionários da rede recebam 

treinamento e sejam avaliados periodicamente, para que possa manter sempre o alto nível de 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

No seu histórico de comunicação a pizzaria apresenta sua principal mudança em 1998, 

quando celebrou 40 anos de história e lançou seu novo posicionamento mundial: “The Best 

Pizzas Under One Roof” (As melhores Pizzas Num Só Lugar). Em comemoração, no mesmo 

ano, modernizou o seu logotipo e começou a renovar a imagem interna e externa dos seus 

restaurantes. 
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Figura 2: Evolução da marca da Pizza Hut. 

Fonte: Mundo das Marcas (2010) 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado para o desenvolvimento deste 

trabalho, bem como a justificativa para o emprego do mesmo. Para começar, como em 

qualquer outra pesquisa científica, partiu-se obviamente de uma pesquisa bibliográfica. De 

acordo com Gil (2002) a pesquisa bibliográfica é feita em cima de um material já elaborado e 

fundamentado por outros.  

Entretanto, considerando-se a ênfase temática deste estudo, é relevante lembrar que 

nesta etapa inicial de revisão teórica foram localizadas poucas publicações a respeito da rede 

social Twitter, quase sempre restritas a curtas reportagens de revista, o que limitou bastante a 

profundidade da reflexão teórica relativa à rede. Portanto, pôde-se aprofundar mais a temática 

das redes sociais de maneira abrangente, bem como alguns aspectos de estudo de marca – 

com autores como Semprini (2006), por exemplo, que fala sobre o poder da marca na 

sociedade, e Saad (2003), que fala sobre as estratégias de conteúdo para a mídia digital. Além 

disso, ressalta-se também a grande contribuição das edição sobre mídias digitais da revista 

Próxxima (2010). 

Para se conseguir cumprir com os objetivos desta pesquisa qualitativa, com ênfase no 

Twitter da Pizza Hut Porto Alegre, foi realizado um estudo de caso, de natureza exploratória. 

De acordo com Yin, o estudo de caso é: 

 
uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 
um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas (YIN 
apud NOVELLI, 2005, p. 215). 

 

Designou-se como um estudo de caso do tipo exploratório por tratar-se de um tema 

(novas mídias e redes sociais, em especial a rede do Twitter), como já foi dito, ainda muito 

recente, com raras publicações acadêmicas a respeito. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

exploratória tem como objetivo a familiarização com o problema de pesquisa, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Em suas palavras, Gil (2002, p. 41) afirma 

que “pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias ou a descoberta de intuições”. A investigação de caráter exploratório justifica-se, então, 

porque no caso do tema deste estudo quase todas as informações encontradas pela revisão 

teórica se restringiram a artigos muitos sucintos, superficiais, sem aprofundamento científico, 

quase sempre de caráter opinativo, até mesmo especulativo, publicados em revistas não 

especializadas (em mídias digitais ou redes sociais, no caso).  
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Quanto à escolha do case deste estudo de caso, a preferência pela empresa Pizza Hut 

Porto Alegre se deu não apenas por conveniência (por tratar-se de um exemplo em nível 

estadual, o que teoricamente facilitaria o contato da autora com a agência de publicidade 

responsável pelo atendimento à conta da franquia no Estado), mas por esta ter sido apontada 

por alguns especialistas e estudiosos de novas mídias (como o site especializado em 

comunicação digital e mídias sociais Mídia Boom) como um exemplo positivo de bom 

relacionamento com o seu público via Twitter.  

Ainda relativo à preferência pelo case Pizza Hut Porto Alegre, durante um período de 

três meses foram feitas várias visitas a perfis de empresas presentes no Twitter. Nestas visitas 

empreendidas pelo estudo, foram analisadas e levadas em consideração a espontaneidade com 

que os consumidores se relacionam com marcas, através de conteúdos por eles gerados. Ou 

seja, foram consideradas na seleção do case especialmente as empresas que tinham em seus 

perfis uma considerável quantidade de posts com sugestões, elogios, críticas, ou qualquer 

participação que não fosse motivada apenas por ações promocionais de marketing (de 

natureza estímulo- resposta), por exemplo, onde o consumidor ganhasse algum tipo de prêmio 

ou brinde por estar interagindo com a marca no meio.  

A escolha da empresa Pizza Hut PoA, portanto, deveu-se principalmente à maneira 

como a marca vem atuando com sucesso na rede, por meio de suas enquetes que nem sempre 

oferecem aos seus seguidores premiações, e mesmo assim têm um retorno de mensagens 

muito grande. Terminada esta parte de análise exploratória, foi levada também em 

consideração a possibilidade de se conseguir com mais facilidade informações com a empresa 

sobre a sua atuação na rede, seja diretamente com a direção da mesma ou com a sua agência 

de publicidade. Afim de complementar o estudo de caso, efetuou-se o contato com a gerente 

de comunicação Dana Chmelnitsky, do Departamento de Marketing da Pizza Hut PoA, que 

mostrou disponibilidade e interesse em ajudar. Este foi um fato de suma a importância que se 

pudesse realizar este trabalho.  

Os primeiros contatos com Chmelnitsky foram mais sucintos, com menos freqüência e 

bem informal, neles foram feitos esclarecimentos em relação à história da Pizza Hut e 

confirmada a veracidade das informações encontradas no site da mesma. Já em um segundo 

momento (anexo 2), Chmelnitsky falou mais especificamente sobre como a franquia porto-

alegrense da Pizza Hut se inseriu no Twitter. Em um e-mail ela relatou ao estudo que a idéia 

de trabalhar com esta ferramenta de comunicação surgiu junto à agência, nas palavras da 

gerente, “numa busca de fazermos algo inovador, característica esta vinculada a nossa forma 
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de trabalhar”. A inserção da marca no rede Twitter ficou a cargo da sua agência, Purple de 

Porto Alegre, sendo Chmelnitsky a profissional responsável pelo desenvolvimento e 

manutenção do perfil da empresa na rede, que comentou: “fomos aprendendo a trabalhar com 

este público, e com este meio de comunicação que é muito dinâmico e deve ser muito ágil por 

ser online”. 

De acordo com Chmelnitsky (2010), trabalho na rede é feito de maneira planejada pela 

empresa. Considerando-se o seu público-alvo e o que é relevante para ele, é realizado um 

calendário mensal interno de ações no Twitter para os seus seguidores e futuros seguidores. 

Neste calendário constam promoções da empresa no mês, promoções para mensurar o uso da 

ferramenta, calendário de datas relevantes, e ações que busquem novos seguidores. Segundo 

Chmelnitsky, “a idéia é não ser massivo, não invadir a privacidade do seguidor, mas ser 

interativo. A ferramenta deve oferecer um vinculo um canal espontâneo e aberto e não apenas 

comercial ou informativo”. 

Apesar desta dificuldade na pesquisa por autores que dominassem os conceitos chaves 

desta pesquisa, foram encontrados alguns artigos falando sobre como as empresas e as 

pessoas devem se comportar na rede, quase sempre no formato de “dicas importantes” ou 

“manuais de utilização” da ferramenta Twitter. A partir de todas estas informações 

encontradas especialmente em revistas, sites e blogs, que falavam a respeito de como deve ser 

estabelecido um relacionamento positivo de uma marca com seus consumidores via Twitter, o 

estudo propôs uma matriz de análise composta por seis categorias, a fim de avaliar as trocas 

discursivas, ou de conteúdo, na rede social. 

Foram selecionados como referência teórica à criação das seis categorias de análise em 

especial quatro textos publicados em diferentes meios: revista Meio & Mensagem (jan/2010, 

p.29), revista Proxxima (Jan/Fev 2010), revista DicasInfo (Ed. 67, p.63) e o site oficial do 

Twitter Business (<www.business.Twitter.com/Twitter101>). Tais textos indicavam 

características que sugeriam, sob a forma de recomendações e alertas, o que uma marca deve 

ou não fazer para que possa obter sucesso em seu perfil na rede Twitter. Dentre os itens 

encontrados nos textos, seis apareceram em mais de um dos textos, e a partir destas 

recomendações construiu-se as seguintes categorias de análise: 

a) Utilização dos discursos dos seguidores da marca à produção discursiva da 

mesma. Esta categoria considera o aproveitamento da produção discursiva dos 

consumidores seguidores do perfil da Pizza Hut Porto Alegre. Considera-se também 

que é preciso saber o que a empresa espera da rede e o que ela pode proporcionar para 
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os seus consumidores seguidores, para que suas mensagens tenham mais foco e mais 

eficiência. Ou seja, elas devem ouvir antes de se pronunciar para que assim não 

cometam o erro de falar sobre coisas irrelevantes; 

b) Legitimidade autoral discursiva. Categoria que diz respeito à necessidade da marca 

mostrar-se em um discursivo verossímil, apesar das características discursivas do meio 

(e das redes sociais), como a coloquialidade vocabular e a informalidade de temas. 

Neste sentido, o público deve reconhecer as características e as formas possíveis 

discursivas de veracidade e seriedade discursiva, reconhecendo assim a oficialidade da 

fonte produtiva do discurso. As marcas necessitam alcançar e conquistar a confiança 

de seus seguidores. Um dos procedimentos neste sentido é evidenciar no perfil quais 

as intenções institucionais e comercias da empresa, referindo ainda o seu endereço de 

site, suas formas de contato (telefone, endereço físico) e usar outras referências à 

marca úteis para que os seus seguidores não tenham dúvidas sobre a veracidade do 

perfil; 

c) Seletividade de seguidores. De acordo com os quatro textos analisados, os autores 

recomendam que deve haver um filtro quanto à seletividade de quem a  marca deve ou 

não seguir. Sobre isso, comenta Roberta Queiroz (Revista Proxxima, março/2010.), “é 

preciso identificar onde seu público está e definir um grupo de pessoas com quem sua 

marca quer falar. Se tentar falar com todos, não vai ser pertinente para ninguém”. 

Resumidamente, esta categoria lembra que independente do que a marca deseja 

anunciar ou como pretende se vender no meio, é preciso identificar a sua segmentação 

de mercado e perfil de consumidor, assim como no meio offline. A este respeito, foi 

também comentando: “não adianta sair por ai seguindo todo mundo com a intenção de 

que as pessoas acompanhem espontaneamente seu perfil. Não funciona.” 

(DICASINFO, Ed. 67, p. 63). Em outras palavras, se não houver um filtro, talvez as 

pessoas sigam o perfil da marca, mas não como consumidoras no mundo offline; 

d) Relevância de conteúdo “twittado”. Categoria relacionada ao conteúdo que a marca 

propõe como temática ou aos assuntos sobre os quais discorre, opina. Temáticas afins 

aos interesses dos seguidores tendem a facilitar a interação online e mesmo estimular 

as offline (neste caso, o consumo das pizzas da marca Pizza Hut). Acredita-se que este 

é o principal fator que tornar o Twitter de uma empresa relevante e interessante, de 

forma a levar o consumidor a ter um relacionamento de interação com a marca no 

meio; 
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e) Interação e relacionamento. Conforme esta categoria, as empresas devem sim 

construir o relacionamento na rede via Twitter, já que esta é uma nova ferramenta já 

bem aceita entre os internautas brasileiros. Algumas das maneiras mais utilizadas 

pelas marcas que já fazem “sucesso” no Twitter, comentadas pelos autores 

consultados, são as ofertas exclusivas e promoções dirigidas especificamente aos seus 

seguidores. Além de toda a comunicação transparente e ágil que deve ocorrer por parte 

da empresa, quando ela interage com seu consumidor e seguidores, respondendo a 

perguntas, postanto dicas, curiosidades, participando das discussões, postando links 

interessantes relacionados ao seu produto/serviço, nicho de mercado, ente outros; 

f) Uso de ferramentas de monitoramento. Esta última categoria de análise relaciona-se 

à importância das marcas mensurarem a qualidade do relacionamento com os seus 

seguidores, de forma quantitativa e qualitativa, em função de já existirem maneiras de 

se realizar o monitoramento de todas as mensagens postadas. Hoje já existem alguns 

sites e plataformas, além do próprio Twitter, que permitem que seja feito o 

monitoramento das mensagens postadas, tanto as da empresa quanto as de qualquer 

usuário da rede. O próprio Twitter, por sim mesmo, apresenta-se como uma ferramenta 

que pode ajudar a monitorar as opiniões e comentários que os consumidores postam 

sobre as marcas e as marcas dos concorrente, fato a ser usado a favor da empresa. 

Além disto, divulgar campanhas publicitárias na própria rede, além de não apresentar 

investimento em veiculação (compra de mídia), é uma estratégia eficiente para se 

mensurar objetivamente o feedback dos consumidores seguidores.  

Considerando-se as seis categorias acima apresentadas e explicadas, segue-se agora à 

análise do perfil no Twitter da marca Pizza Hut Porto Alegre, no capítulo número 4 deste 

estudo. 
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4 ANÁLISES  

 

 Em 26 de julho de 2009 foi lançado o perfil da Pizza Hut PoA no Twitter, com o tweet 

“Eu amo Pizza Hut”. Sua página é personalizada de acordo com a comunicação que a 

empresa usa em outros meios, tanto online quanto offline.  Sempre utilizando as cores da 

marca e enfatizando o seu sistema de entrega, Pizza Hut Delivery, e os valores de seus 

produtos. De lá para cá, segundo Gabriela Gomes, profissional de criação da agência Purple, 

responsável pela comunicação da empresa, só foi modificado a página do perfil da Pizza Hut 

no Twitter nestes últimos meses em função da campanha que está sendo promovida pela 

empresa: “Futebol, arte, reza braba e Pizza Hut”. Gomes afirma ainda que “a mudança 

ocorreu para dar unidade e identidade visual da campanha criada pela agência de 

comunicação da empresa, bem como ajudar a divulgar promoções especiais para o período”. 

Ainda neste sentido é possível perceber a ênfase que foi dada para produtos específicos, como 

a Pizza Brasileira, que é um destaque tanto no texto publicado quanto no layout. Já a sua 

atualização da página da empresa no Twitter é responsabilidade do redator da agência Purple, 

que cuida da comunicação da mesma. 

 Acredita-se que o perfil que a empresa utiliza na rede, que tem seu público de usuários 

bem definido, esteja de acordo com o consumo dos consumidores jovens. De acordo com o 

estudo feito anteriormente sobre o perfil dos usuários do meio, percebe-se que a empresa 

adota uma postura de interação intensa, cuja característica é presente na faixa etária. Acredita-

se que, além destes fatores, o público da empresa na rede seja realmente os jovens em função 

de a marca deixar explicitamente visível em seu perfil o valor de alguns de seus produtos. 
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Figura 3: Perfil @pizzahutpoa. 

Fonte: www.twitter.com/pizzahutpoa 

 

Analisando a página da Pizza Hut PoA no Twitter foi possível identificar as 

considerações de cinco das seis categorias criadas por este estudo, para estabelecer um 

relacionamento com os seus consumidores através da rede. A análise será feita seguindo a 

mesma ordem de apresentação das categorias, conforme o capítulo de metodologia, ou seja: a) 

Utilização dos discursos dos seguidores da marca à produção discursiva da mesma, b) 

Legitimidade autoral discursiva, c) Seletividade dos seguidores, d) Relevância de conteúdo 

“ twittado”, e) Interação e relacionamento e f) Uso de ferramentas de monitoramento. 

A primeira categoria a ser analisada consiste na utilização dos discursos dos 

seguidores da marca à produção de conteúdo da mesma. A partir desta foi possível identificar 

que a empresa Pizza Hut PoA utiliza-se desta ferramenta para estabelecer a comunicação com 

seu público, quando a marca devido ao grande número de pedidos e “retweetadas”  postadas 

pelos seus seguidores promove novas promoções ou volta trabalhar com promoções antigas. 

Um exemplo disto é a promoção “Terça Hut”, a qual a empresa promoveu durante muito 

tempo e devido à sua grande aceitação e ao grande número de seguidores pedindo por 

promoções retornou à franquia porto-alegrense. Prova de que esta foi uma informação 

observada pela empresa no Twitter foi o grande número de tweetadas de seus seguidores 

agradecendo a volta da promoção. 

Já observando a segunda categoria de análise, que trata da legitimidade autoral 

discursiva e da veracidade das informações que a marca consegue transparecer por meio do 

seu perfil no Twitter, foi possível perceber que a marca não deixa dúvidas em relação a 
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legitimidade autoral. Em seu leiaute de perfil a marca emprega referências gráficas que são 

usadas também em veiculações publicitárias de outros meios de comunicação, além de 

proporcionar aos seus seguidores uma interatividade por outros meios e redes sociais 

simultaneamente, como o MSN e até mesmo o telefone, através do qual são feitos à maioria 

dos pedidos dos produtos. Ainda sobre o leiaute da página, Gabriela Gomes, da agência de 

comunicação da Pizza Hut PoA diz que, “terminada a Copa do Mundo, será estudado o 

retorno do leiaute antigo ou a criação de uma nova proposta. É interessante mudar e 

surpreender o consumidor de forma positiva, mas também é importante manter a identidade 

da empresa [no Twitter]”.  

Referente à categoria de seletividade dos seguidores, foi perceptível a falta deste no 

perfil da Pizza Hut PoA. Em sua página, até o dia 23 de maio de 2010, a marca possuía 1190 

seguidores e seguia 1652 perfis, sendo que deste número ela seguia praticamente todos os 

perfis que também a seguiam. Um fato importante a ser considerado é o tipo de produto da 

franquia, pizzas. Este é um produto que é financeiramente acessível a praticamente todas as 

classes sociais (ao menos da classe alta à classe média e média baixa), com mais ou menos 

freqüência, claro. Ou seja, não é necessário fazer uma seleção rígida do público que a marca 

vai seguir, pois toda a pessoa que a segue e demonstra qualquer tipo de interesse pela marca 

ou pelo produto é interessante manter um relacionamento, pois o custo do produto não é 

oneroso a ponto de se tornar privilégio de um grupo muito restrito de consumidores. 

Deve-se levar em consideração também que o perfil do público da internet e 

especificamente o perfil dos usuários do Twitter, que se caracteriza por possuir um público 

jovem, entre 19 e 29 anos, que estão cursando um ensino superior ou até mesmo já estão 

ocupando cargos importantes em empresas. Este público tem como uma das características 

principais, o senso crítico e a necessidade de se comunicar de forma eficaz e rápida. Ou seja, 

utilizar de um meio tão rápido como o Twitter pode ser uma alternativa para trabalhar essa 

relação com estes consumidores, que estão sempre em busca do novo. Ainda neste sentido 

cabe ressaltar que em função destas características do público da rede, as marcas devem 

apresentar para seus seguidores um discurso relevante e ao mesmo tempo coloquial, para que 

possa assim aproximar mais ainda os seus consumidores. 

Sobre a categoria da relevância do conteúdo tweetado, principal fator que pode fazer 

com que a marca se relacione positivamente com seus seguidores, foi observado que a marca 

usa muito do próprio discurso dos seus seguidores para criar conteúdo relevante na rede, 

como foi falado no primeiro item, onde tratou da utilização dos discursos dos seguidores da 
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marca para a produção de conteúdo da mesma . No perfil da Pizza Hut a marca está 

frequentemente dialogando sobre as promoções do dia, novas receitas, futuras promoções, 

novos produtos, enfim. O consumidor que segue a empresa na rede consegue manter-se 

atualizado, manter-se informado sobre as novidades da empresa e de seus produtos, além de 

poder participar de promoções que são exclusivas para quem está seguindo a marca no 

Twitter. Exemplo disto são as mensagens que a empresa “twitta” diariamente informando os 

seus consumidores sobre a “pizza do dia” (aos moldes do “prato do dia”, sugestão de 

“cardápio do dia”), que tem um valor diferenciado. Para melhor exemplificar aqui, esta foi 

uma mensagem tweetada pela Pizza Hut dia 25 de maio de 2010, às 10h19, que dizia: “Já 

sabe o que comer no almoço? Que tal uma de nossas Receitas do Dia? Pizza Mussarela R$ 

23,95 - Pizza Pepperoni R$ 25,70”.  

Neste sentido, a empresa leva em consideração alguns fatores para realizar ações 

promocionais no Twitter. O principal deles, segundo Gabriela Gomes, é a divulgação e a 

promoção dos produtos e serviços, seguido pela validade de cada ação. Segunda ela, “muitas 

vezes o consumidor, embora estando no microblog, não está disposto a participar de certos 

tipos de ações. Ele quer agilidade e todos desejam ganhar, por isso realizamos sorteios de 

pizzas”. 

 A categoria que diz respeito à relevância do conteúdo tweetado, por sua vez, 

relaciona-se à interação e o relacionamento oportunizados a partir de discursos que tenham 

interesses em comum entre a marca e o consumidor, fazendo com que haja um estreitamento 

espontâneo de seus relacionamentos. Neste sentido, o perfil da Pizza Hut no Twitter mostra de 

forma explícita o interesse da marca em fazer parte do dia-a-dia de seus consumidores, de 

forma natural e ao mesmo tempo intensa. Com este intuito, a marca está sempre procurando 

se relacionar com seus seguidores de uma forma inusitada e criativa. Para exemplificar esta 

estratégia, destacam-se suas promoções específicas de datas comemorativas como, por 

exemplo, o Dia do Jornalista (ano 2010), quando a empresa ofereceu aos jornalistas e aos 

veículos de comunicação, via Twitter, um desconto de 40% nos pedidos de pizza grande. 

Além disto, realizou um concurso cultural no Dia da Sogra, quando o autor da frase mais 

criativa ganhou uma refeição tamanho família (2 pizza + 1 refrigerante 2 litros).  

De todas as ações promocionais analisadas, entretanto, a que mais chamou a atenção 

por proporcionar além da interação da marca com os seguidores também mídia espontânea em 

veículos de comunicação foi a promoção “Pizza Twitter”.  Nesta promoção os seguidores 

foram convocados a criarem uma receita de pizza que foi julgada pelos chefes de cozinha da 
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empresa e posteriormente pelo público através do site da empresa. O vencedora teve como 

prêmio a sua receita, sob a forma de sabor de pizza, sendo vendida em todos os restaurantes 

Delivery da cidade. Mas a ação não parou por aí. Como a receita não era conhecida pelos 

consumidores, foram selecionados 5 seguidores da marca no Twitter para experimentarem 

uma cortesia da Pizza Twitter, como uma maneira de mensurar a aceitação do novo sabor pelo 

público, pois as pessoas agraciadas com esta cortesia opinaram sobre a receita na rede. 

Como se pode perceber, a interação e o relacionamento online que a marca 

proporciona através do seu Twitter com seus consumidores faz com que as pessoas gerem 

uma das comunicações mais pertinentes e eficientes à construção da imagem de marca de uma 

empresa – e que apesar da evolução dos meios tecnológicos jamais deixará de ser desejada: o 

boca a boca. E é exatamente o estímulo aos comentários positivos referentes à marca, do tipo 

boca a boca, que uma ferramenta como o Twitter proporciona com proporções quantitativas 

gigantescas, inclusive para além dos limites territoriais, levados ao conhecimento do mundo 

todo graças à internet. 

Por fim, como a última categoria analítica, o uso de ferramentas de monitoramento de 

interação e relacionamento, observou-se que no perfil da empresa, segundo Gabriela Gomes, 

(agência Purple), quem o faz é o mesmo redator da agência, responsável pela atualização 

diária da página. Esta pessoa acessa a conta da empresa no Twitter em média três vezes ao 

dia, ou sempre que se faz necessário, e nestas visitas ele é responsável por responder a todos 

os comentários feitos sobre a empresa, sejam eles positivos ou negativos. 

Atualmente existem várias plataformas que fazem monitoramento das mensagens 

postadas no Twitter. Foi possível identificar que o site que a Pizza Hut utiliza para quantificar 

as suas tweetadas é o chamado Migre.me. O Migre.me é um site que permite que qualquer 

pessoa que tenha um perfil no Twitter possa encurtar os endereços de links, já que o 

microblog permite apenas mensagens com 140 caracteres. Por exemplo, se uma pessoa deseja 

postar um endereço de um determinado site, ela simplesmente “cola” o endereço em uma 

barra no site Migre.me e este lhe fornece um endereço condensado, com menos número de 

caracteres referentes (por exemplo, o link < http://lugarcriativo.blogspot.com/2010/06/voce-

nasceu-homem-aproveite.html > é transformado em http://migre.me/T4i9). Postada a 

mensagem no Twitter com esse endereço fornecido pelo Migre.me, automaticamente este faz 

um rastreamento de todas as pessoas que clicaram nele, quantas pessoas o retweetaram e até 

mesmo é possível identificar quem foram os perfis a realizarem os  retweets. Abaixo segue a 

página inicial do site Migre.me: 
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Figura 4: Trecho do Site Migre.me  

Fonte: <www.migre.me> 
 

 Porém para que uma pessoa possa ficar por dentro do que as empresas estão postando 

no Twitter, esta plataforma de monitoramento, permite que todos, usuários ou não usuários, 

tenham acesso a tudo que foi twittado através de seus links fornecidos.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tentar promover a interatividade entre as marcas e seus consumidores é um desejo e 

uma meta dos gestores de marca desde muito tempo. Porém, com a acelerada evolução dos 

meios tecnológicos de comunicação e a grande quantidade de informação que os 

consumidores têm que administrar todos os dias, que lhes chegam pelos mais diferentes meios 

e veículos, fez com que os gestores de marcas encontrassem obstáculos na criação de 

estratégias de aproximação das empresas e seus consumidores – não apenas comercial, mas 

afetiva, de desejo e consideração, estima pela marca.  

Como foi possível perceber ao longo deste trabalho, para que as marcas consigam criar 

um conteúdo que seja relevante ao seu público consumidor é preciso que elas reaprendam a 

ouvir – ou ler, no caso do discurso via Twitter – e interpretar os desejos de consumo no 

contexto das novas mídias e das ambiências online, tais como as redes sociais, a exemplo do 

Twitter. Além disso, as marcas necessitam perceber o que diferencia um consumidor usuário 

das novas tecnologias de comunicação, pois cada vez mais o consumidor offline encontrar-se-

á em conexão diária, e de intensa interatividade, com suas marcas favoritas via ambiente 

online. É preciso compreender esta nova realidade de relacionamento entre marcas e 

consumidores da era web 2.0. 

 Deve-se levar em consideração também o destaque de algumas redes, entre as tantas 

disponíveis. O Twitter é um exemplo destacável, uma rede social que desde seu surgimento 

transformou os conceito de comunicação via web, como sua restrição de caracteres digitáveis 

a cada manifestação do usuário – twitada –, por exemplo, bem diferente de outras plataformas 

como o Orkut, MSN, Youtube, entre outros.  

 Como foi possível perceber de acordo com o capítulo dois do referencial teórico onde 

foi falado sobre a gestão de marca e de que forma os profissionais trabalham esta ferramenta 

para que a marca tenha mais sucesso, foi possível perceber que cada vez mais as empresas 

têm se preocupado com as suas inserções no meio digital. No caso da Pizza Hut PoA, 

percebeu-se que a empresa possui um departamento de comunicação e marketing com 

profissionais, que cuidam exclusivamente de como esta sendo feito o relacionamento da 

marca com seus consumidores, não penas no meio digital, mas também no espaço físico da 

empresa e pelo sistema de relacionamento por meio de pedidos feitos ao telefone. 

 Foi possível perceber ainda que a Pizza Hut PoA, está experimentando o sabor de uma 

comunicação eficiente utilizando o Twitter como plataforma de interação e disseminação da 
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sua marca. A empresa soube aproveitar desta ferramenta “recém saída do forno”, pois o 

Twitter é uma das redes sociais de sucesso mais recente na web, e que trouxe uma nova 

maneira de se comunicar e se relacionar. É neste sentido que a empresa soube usar este espaço 

da rede para temperar ainda mais o seu relacionamento com os seus consumidores. Acredita-

se que este pode ser considerado um case que serve de exemplo para que outras marcas 

percebam a importância de estar presente, de forma relevante e com conteúdos que 

possibilitem uma interação entre suas marcas e seus consumidores.   

Por fim, foi possível perceber neste estudo que trabalhar a imagem de uma marca por 

meio do conteúdo que esta gera em seu perfil no Twitter, e especialmente que geram seus 

seguidores, pode ser uma tarefa menos complicada do que se imagina. E, em contrapartida, 

extremamente positiva, devido à relação custo/benefício de fato compensadora – ao contrário 

dos altos investimentos necessários à compra de pesquisa de opinião pública, por exemplo, ou 

de mídia (espaço publicitários em veículos de comunicação), especialmente em mídias de 

massa, já consagradas (como televisão e jornal).  

Ou seja, atualmente, com o apoio das novas tecnologias de comunicação, conquistar 

uma imagem de marca positiva frente a um determinado público-alvo, seja qual for o 

segmento de mercado, dependente muito mais do investimento na qualidade da comunicação 

do que na visibilidade da marca, simplesmente, de maneira quantitativa. Ao consumidor não 

importa apenas saber que uma marca existe, mas sim, impreterivelmente, que ela existe em 

função dele, por ele, com foco nele.  

E o discurso de uma marca e a interação direta desta com seus consumidores – 

inclusive podendo ser direcionada a um único consumidor – permite exatamente isto: criar o 

efeito de sentido de individualização discursiva, de atenção particular da marca para com cada 

consumidor. Desta maneira, as marcas se expressam com cada vez mais proximidade (ainda 

que uma aproximação mediada pelo computador, pela Internet) dos seus públicos e, por 

consequência, com maior capacidade de conquistá-los afetiva e efetivamente, necessariamente 

nesta ordem.  

Este parece ser o futuro da comunicação publicitária: em meio às tantas possibilidades 

oportunizadas pela tão comentada realidade virtual formata-se definitivamente o triunfo da 

conexão real dos relacionamentos também no meio digital. A conexão objetiva, facilitada, 

veloz e full time entre as marcas e os seus seguidores, não apenas comercial, mas também 

simbólica, dentro e fora da Internet. E assim, tudo leva a crer, as marcas que souberem 

investir nas potencialidades das redes sociais vão saborear, cada vez mais, o crescimento do 
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seu poder de conquista de novas fatias do mercado consumidor – este sempre faminto por 

novidades, especialmente aquelas que lhe dediquem uma atenção especial. 
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ANEXO 1 

PESQUISA TWITTER BRASIL – BULLET (ABRIL 2009) 

 

 

Figura 1: Sexo e Idade dos usuários do Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Estados mais presentes no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 

 

Figura 1: Estado civil e escolaridade dos usuários do Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 

 
Figura 1: Profissão dos usuários do Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Renda familiar e permanência dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 
 
 
 

 
Figura 1: Atividades dos usuários da internet 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Ferramentas utilizadas pelos usuários da internet 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 
 
 

 
Figura 1: Iniciação dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Ferramentas utilizadas pelos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 

 
Figura 1: Utilização dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Utilização dos usuários do Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 
 

 
Figura 1: Credibilidade dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Participação dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 
 

 
Figura 1: Confiança dos usuários no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Atividades realizadas no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 

 
Figura 1: Escolhas no Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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Figura 1: Participação dos usuários do Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 

 
 

 

 
Figura 1: Aproximação via Twitter 

Fonte: http://bullet.updateordie.com/geral/2009/07/clipping-pesquisa-Twitter/ 
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ANEXO 2 

 

E-mail recebido do Dep. De Marketing da pizza Hut de Porto Alegre em 7 de março de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


